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LORD OF THE DANCE se retrage in glorie! Spectacolul de la Bucuresti ar 

putea fi ultimul! 
 
     Pentru aproape doua decenii, Lord Of The Dance a incantat audienta din toata lumea! Acum 
reprezentantii trupei au anuntat ca aceasta se retrage pentru o vreme si nu se stie daca aceasta pauza 
va fi permanenta sau nu. Cert este ca turneul pe care acestia il vor sustine in martie in Romania ar 
putea fi ultimul. 
 
     Trupa de dans Lord Of The Dance s-a nascut din pasiunea pentru dans a lui Michael Flatley si se distinge 
prin complexitatea si expresivitatea coregrafiilor si unicitatea costumelor! Creatorul acestui spectacol este 
dansatorul si coregraful Michael Flatley. Acesta detine titlul de cel mai rapid dansator de step si titlul de cel 
mai bine platit dansator din lume. El a stabilit si recordul Guinness pentru cele mai rapide picioare din lume! 
A creat si produs si alte show-uri: "Riverdance", "Feet Of Flames" 
si "Celtic Tiger". 
 
     Prima reprezentatie a irlandezilor a avut loc in 1996 si a fost un 
real succes. La ceva timp dupa acest succes, a inceput era Lord Of 
The Dance, Flatley devenind producatorul, regizorul si coregraful 
acestui show ce avea sa fie cel mai grandios show din istoria 
divertismentului! In scurt timp experimentatii dansatori au 
transformat Lord Of The Dance in cel mai bun spectacol de dans 
din lume. Din America si Canada pana in Europa si Asia, Lord Of 
The Dance au realizat de fiecare data spectacole cu casa inchisa, 
acestia fiind numiti o “minune a lumii moderne”!  
 
     Suportul fanilor a reprezentat intotdeauna o sursa de inspiratie, 
atat pentru cei de pe scena cat si pentru cei din spatele scenei, 
pentru a aduce lumii „Cel mai grandios show din istoria 
divertismentului”! In martie 2014 cei de la Lord Of The Dance isi 
vor lua adio de la publicul lor, prezentand un spectacol nou si o 
coregrafie si mai spectaculoasa! Cea mai cunoscuta trupa de dans irlandez va ajunge in capitala pe 14 
martie, la numai cateva zile dupa reprezentatiile ce vor avea loc la Timisoara si Cluj. Inainte de a ajunge in 
Romania, turneul ii va purta pe cei de la Lord Of The Dance in Cehia, Slovacia si Ungaria, urmand ca dupa 
spectacolele din tara noastra sa mearga pentru ultima oara si in Bulgaria, Serbia, Croatia si Dubai! Celebra 
trupa irlandeza va purta publicul intr-o lume de poveste si va aduce din nou in tara noastra, pentru ultima 
oara, personajele mitice care redau prin dans celebra poveste din folclorul irlandez! 
 
     Pentru toti fanii care doresc sa vada pentru ultima data cel mai grandios show din istoria 
divertismentului, biletele se pot achizitiona din urmatoarele locatii: Magazinul Biletoo.ro din Unirea 
Shopping Center (parter, intrarea de langa McDonald’s), Librariile Adevarul si Eminescu, magazinele 
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Flanco, Muzica si Diverta, Sala Palatului, Palatul National al Copiilor si magazinul BiletFan - Statia de 
metrou Unirii 1. Lista magazinelor din alte orase ale tarii se gaseste aici. Cei ce doresc sa comande biletele 
online, o pot face de pe: BILETOO.ro, BLT.ro, BILET.ro, BILETE.ro, EVENTIM.ro sau MYTICKET.ro! 
 
     ~~Spectacolul „LORD OF THE DANCE” va avea loc pe 14 martie 2014 la Sala Palatului din Bucuresti 
si este organizat de Project Events.~~ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jjxTTjJtXDA 
      
www.ProjectEvents.ro *** www.facebook.com/ProjectEvents.ro  
 


