
 
                                                                                                                      

                                                                                                                                 

 
   

24 Septembrie 2012 

Noul spectacol Lord Of The Dance, in premiera mondiala in Romania! 
 
 
 
 
     Dupa mai bine de 2 ani de pregatiri si mii de ore de repetitii, iata ca un nou spectacol Lord Of The 
Dance este gata! Managementul trupei a decis zilele acestea ca noul spectacol sa fie prezentat incepand 
cu turneul din Europa de Est, prima destinatie fiind Romania! 

 
     Anul trecut romanii s-au bucurat din partea celor de la Michael 
Flatley’s Lord Of The Dance de un spectacol imbunatatit, cu schimbari 
legate de costume, decor si coregrafie. Anul acesta, in data de 9 
octombrie, la Sala Sporturilor din Cluj Napoca va fi prezentat in premiera 
mondiala noul spectacol! Michael Flatley s-a intrecut pe sine si a 
construit un scenariu nou bazat pe eterna lupta dintre bine si rau, cu o 
coregrafie fabuloasa. Daca pe scenele de anul trecut 45 de dansatori 
cucereau publicul cu maiestria lor, in noul spectacol din octombrie s-a 
ajuns la un numar record de peste 60! Acest fapt a dus si la o marire a 
suprafatei de dans, scena devenind mult mai mare. 
  
     Dupa Cluj Napoca, vor urma 2 spectacole la Bucuresti la Sala 
Palatului in data de 13 octombrie - ora 16 si ora 20 (spectacolul de la ora 
20 fiind aproape sold out cu mai bine de o luna inainte), si Constanta - la 

Sala Sporturilor, in data de 14 octombrie. 
  
     Din pacate, din cauza noilor schimbari de ordin tehnic, spectacolele anuntate initial la Sibiu, Iasi si 
Brasov nu vor mai avea loc. Organizatorii isi cer scuze fata de miile de fani ai celor de la Lord Of The Dance 
care au cumparat deja bilete pentru cele 3 spectacole anulate. Detinatorii de bilete pentru spectacolele din 
Iasi, Brasov si Sibiu le pot schimba cu bilete pentru spectacolele din Cluj, Bucuresti sau Constanta sau pot 
primi banii inapoi din punctele de vanzare de unde au fost achizitionate.   
 
In continuare, romanii pot cumpara bilete pentru urmatoarele date: 
  9 Octombrie – CLUJ-NAPOCA, Sala Sporturilor 
13 Octombrie – BUCURESTI, Sala Palatului (2 reprezentatii: ora 16.00 si ora 20.00) 
14 Octombrie – CONSTANTA, Sala Sporturilor 
 
     Pentru Bucuresti preturile biletelor sunt urmatoarele: 
300 lei: categoria VIP 
250 lei: categoria 1 
200 lei: categoria 2 
150 lei: categoria 3 
100 lei: categoria 4 
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  50 lei: categoria 5  
 
     Pentru Constanta preturile biletelor sunt urmatoarele: 
300 lei: categoria VIP 
250 lei: categoria 1 
200 lei: categoria 2 
150 lei: categoria 3 
100 lei: categoria 4 
 
     Pentru Cluj preturile biletelor sunt urmatoarele: 
350 lei: categoria VIP 
300 lei: categoria 1 
250 lei: categoria 2 
200 lei: categoria 3 
150 lei: categoria 4 
100 lei: categoria 5 
  
BILETE: 
Bucuresti: Magazinul BILETOO din Unirea Shopping Center (parter, intrarea de langa McDonald’s), Sala 
Palatului, Librariile Adevarul si Eminescu, Magazinele Flanco, Diverta, Muzica, Domo, Germanos, 
Vodafone si Orange, Oficiile Postei Romane, Palatul National al Copiilor, Statia de Metrou Unirii 1; 
Constanta: Magazinele Flanco (Real-sos Mangaliei, nr 195 A, Maritimo-bd Aurel Vlaicu nr 220, Tomis, bd 
Tomis, nr 391), Libraria Adevarul, Magazinele Diverta (Park, bd Alexandru Lapusneanu, nr 116 C / 
Maritimo, bd Aurel Vlaicu, nr 220 / Tomis, bd Tomis, nr 391), Domo, Germanos, Vodafone si Orange, 
Oficiile Postei Romane; 
Cluj: Magazinele Flanco si Libraria Adevarul; 
In alte orase: Magazinele Flanco, Librariile Adevarul, Magazinele Diverta, Domo, Germanos, Vodafone si 
Orange, Oficiile Postei Romane; 
Online: www.biletoo.ro, www.blt.ro, www.bilet.ro, www.myticket.ro, www.bilete.ro, www.eventim.ro. 
 
     An de an, dansatorii de la Lord Of The Dance aduc in Romania magia dansului, a folclorului irlandez, 
magia luptei dintre bine si rau, toate transmise publicului in limbajul universal al dansului, magie ce reuseste 
de fiecare data sa umple salile si sa smulga aplauze frenetice din partea publicului roman si nu numai! Lord 
Of The Dance este cel mai grandios show din istoria divertismentului! Oamenii au supranumit acest show „o 
minune a lumii moderne”, datorita faptului ca intotdeauna realizeaza spectacole cu casa inchisa.  
 
     ~~Turneul „LORD OF THE DANCE” va avea loc in perioada 9-14 Octombrie 2012 si va trece prin Cluj, 
Bucuresti si Constanta. Turneul este organizat de Project Events in colaborare cu European Event Service.~~ 
 
     http://www.youtube.com/watch?v=eXEK8qe9QdE&feature=related 
 
 


