
  
                                                                                                                      

                                                                                                                               

 
 

9 Ianuarie 2013 

 
La cererea publicului, inca o reprezentatie „LACUL LEBEDELOR” pe 

gheata, la Sala Palatului din Bucuresti! 
 
 
 
 
 
     Una dintre cele mai de succes companii de balet pe gheata din lume - The Imperial Ice Stars va 
sosi in premiera la Bucuresti pentru a prezenta spectacolul „Lacul Lebedelor”! Desi initial 
organizatorii programasera o singura reprezentatie - pe data de 2 februarie,  ca urmare a vanzarilor 
foarte mari si a solicitarilor fanilor care doreau bilete la categorii de pret epuizate, spectacolul va 
avea doua reprezentatii. Intrucat pe 2 februarie nu era posibila sustinerea a doua spectacole, 
organizatorii au decis sa schimbe data. Cele doua reprezentatii vor avea loc pe 20 februarie, de la ora 
16.00 si de la ora 20.00, la Sala Palatului din Bucuresti. 

 
     Balerinii de la The Imperial Ice Stars au urcat pe cele mai mari 
scene ale lumii, de la Royal Albert Hall din Londra pana la 
Esplanade Theatre din Singapore. The Imperial Ice Stars au adunat 
de-a lungul timpului peste 250 de medalii si au impresionat de 
fiecare data publicul cu salturi spectaculoase si elemente acrobatice 
desprinse din competitiile olimpice, combinate cu jocuri de lumini, 
flacari pe gheata, zapada si multa, multa magie... Pe muzica lui 
Ceaikovsky, povestea vorbeste despre transformarea unei printese in 
lebada, de catre un vrajitor rau al carui blestem poate fi spulberat 
doar de iubirea unui print.  
 
     Printre stelele ce vor evolua pe scena inghetata se numara si 
Evgheni Platov - un nume foarte cunoscut in lumea 
patinajului, detinator a 2 titluri olimpice, Oksana Grishuk - de 4 ori 
campioana mondiala si de 3 ori campioana europeana, alaturi de alti 
patinatori renumiti precum Albena Denkova, Maxim Stavisk si nu 

in ultimul rand Alexei Nemov - cel care a strans de-a lungul anilor nu mai putin de 12 titluri olimpice si un 
numar considerabil de fani. 
 
     Personajul principal al piesei - Odette (lebada alba) este  interpretat de Olga Sharutenko, campioana 
mondiala la juniori, binecunoscuta si pentru interpretarile din „Fantoma de la Opera” pe gheata, ”Peter 
Pan” pe gheata, „Frumoasa Adormita” pe gheata si „Spargatorul de Nuci” pe gheata. 
 
      Pentru spectacolele de la Bucuresti preturile biletelor sunt urmatoarele: 
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- 300 lei (categoria VIP) 
- 250 lei (categoria 1) 
- 200 lei (categoria 2) 
- 150 lei (categoria 3) 
- 100 lei (categoria 4) 
-   50 lei (categoria 5)  

 
     Biletele se gasesc in urmatoarele locatii: Magazinul BILETOO din Unirea Shopping Center (parter, 
intrarea de langa McDonald’s), Magazinul BILETOO din incinta Cinema Patria (bd Magheru nr 12-14), 
Magazinele Flanco, Librariile Adevarul si Eminescu, Magazinele Diverta, Muzica, Sala Palatului, Palatul 
National al Copiilor, Statia de Metrou Unirii 1 si reteaua Eventim. Cei ce doresc sa comande biletele online 
o pot face de pe BILETOO.ro, BLT.ro, BILETE.ro, MYTICKET.ro sau EVENTIM.ro.  
  
http://www.youtube.com/watch?v=6SfjDkbaqnM&feature=plcp 
 
     ~~Spectacolul „LACUL LEBEDELOR” in interpretarea The Imperial Ice Stars va avea loc pe 20 
Februarie 2013 la Sala Palatului din Bucuresti (de la ora 16.00 si de la ora 20.00) si pe 21 Februarie la 
Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta. Evenimente organizate de Project Events in colaborare cu 
European Event Service.~~ 
 
www.ProjectEvents.ro *** www.facebook.com/ProjectEvents.ro 
 
 
 


