
Liceenii Stefania si Adrian, miss si mister boboc ai Colegiului Economic
Organizat de elevii clasei a XII-a, impreuna cu ajutorul prof. Corina Turcu, balul bobocilor a mai primit
un ajutor, acesta venind din partea tututor elevilor Colegiului Economic G. B. Astfel, nou-intratii in
invatamantul liceal, elevii claselor a X-a si a XI-a, au pus si ei mana de la mana pentru ca petrecerea sa
fie una de neuitat. Rezultatele s-au oglindit in zecile de aplauze venite din sala plina. Acolo, elevi,
profesori si parinti au spus prezent si au asteptat cu nerabdare surprizele serii. 
  
  16 boboci in lupta pentru titlu
  
  Scena a fost mai intai rezervata prezentarii claselor a XII-a, astfel ca balul din acest an a debutat cu un
filmulet care a avut tema "Ani de liceu". Apoi, lasand in urma emotiile revederii momentelor petrecute pe
bancile liceului, scena a devenit gazda prezentatorilor balului. Eleganti, Denisa Parlea si Liviu Turcu s-au
ingrijit ca lucrurile sa decurga exact cum si-au propus, dar si ca atmfosfera sa fie una degajata si placuta
pe tot parcursul serii. Pe urma au inceput emotiile pentru boboci. Cele opt perechi care 
  
  s-au intrecut in lupta pentru titlul de miss si mister ai Colegiului Economic G. B. 2013, s-au prezentat cu
cate un filmulet, dupa care au intrat cu toate fortele - la care s-au adaugat si cateva emotii - in competitie.
Primele probe i-au supus la "examene" de dictie si de MP3. in continuare, scena a rasunat de cuvinte
mladioase, venite sa intregeasca cate o declaratie de dragoste pentru fiecare partener din cele opt perechi.
Dupa cateva momente a urmat si proba in care bobocilor le-a fost testat nivelul de cultura generala. "Ce
indica un barometru?", "Cum se numeste politia in Italia?", sunt doar cateva dintre intrebarile la care
concurentii au trebuit sa raspunda. Bobocii s-au descurcat bine si la aceasta proba, intrucat cele mai multe
dintre raspunsuri au fost corecte. O alta proba a fost cea de dans, care a imbinat stiluri muzicale dintre
cele mai diverse, astfel ca bobocii s-au miscat atat pe manele, cat si pe celebrele piese Harlem Shake sau
Gagnam Style.
  
  Munca in echipa, conditia de baza in organizare
  
  Colegiul Economic si-a pus toti elevii la treaba pentru organizarea balului intitulat "HOLLYWOOD
SCHOOL - Balul Bobocilor Economic 2013". Astfel, printre "deliciile" serii s-a numarat si pantomima
realizata de elevii clasei a XI-a E. De asemenea, cei mai talentati elevi au fost "scosi" in fata. De data
aceasta, nu pentru a fi ascultati, ci pentru a incanta spectatorii cu piesele interpretate, dar si cu dansurile
realizate. Alexandra Nutescu - eleva in clasa a XII-a C - si Diana Sava - boboaca in clasa a IX-a F -, si-au
impletit vocile intr-una singura, in interpretarea piesei "Daca pleci". Momentul a fost unul magic, in care
publicul a aprins lumini, dupa care a aplaudat incontinuu. Fapta Alexandrei nu a fost singulara. Eleva a
mai urcat pe scena, cantand o melodie populara. De altfel, si Imola Papolcyi, Raluca Suciu, Roxana Popa
si Constanta Paiata au interpretat pe rand cate o melodie. Un alt moment plin de adrenalina a fost dansul
realizat de Larisa Geana si Bella. "Am folosit potentialul liceului. Spectacolul a fost organizat de liceeni,
astfel ca programul divers cu muzica populara, muzica moderna si gimnastica a fost realizat cu implicarea
elevilor. Ajutorul a venit de la sponsori si din vanzarea biletelor. S-au vandut 800 de bilete", a spus prof.
Corina Turcu, organizator al evenimentului. Mai apoi, scena a ramas libera pentru momentul executat de
gimnastul Claudiu Mitea. Nici jocul popular romanesc n-a fost uitat, astfel ca pe scena si-au facut aparitia
pe rand Ceata Junilor si Ansamblul Marginimea.
  
  Xonia - invitatul special al serii
  
  Cum surprizele au continuat sa curga, momentul magic al serii a fost sosirea cantaretei Xonia pe scena.
Aceasta a venit alaturi de doua dansatoare, a salutat publicul, dupa care a dat startul programului artistic.
"Remember", "My beautiful one", se numara printre piesele interpretate de solista. Bucuria de a o avea
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alaturi s-a vazut mai ales in randul catorva fetite care dadeau tarcoale pe langa scena. Cantareata le-a adus
alaturi de ea, dupa care au dansat impreuna. Şi liceenii au fost poftiti pe scena, astfel ca, aceasta a "vibrat"
de muzica si dans pentru o jumatate de ora. De altfel, cantareata nu a cantat numai pe scena, asa ca a
parasit-o pentru a merge mai aproape de public. Daca pentru public a fost extraordinar sa se bucure de
prezenta Xoniei, si pentru aceasta a fost un motiv de bucurie sa ia parte la eveniment. Spune ca Sibiul i-a
fost mereu drag si regreta faptul ca nu poate sa ajunga mai des aici. "Am fost foarte bine primita aici,
m-am simtit minunat. A fost o energie foarte, foarte placuta. Ne-am distrat, am dansat, am cantat. Şi cu
micutele pe scena a fost foarte dragut. Chiar mi-a fost foarte drag. Ma bucur ca s-au distrat si s-au simtit
bine", spune cantareata. De altfel a dorit sa transmita si cateva date legate de noul single. Astfel, astazi
urmeaza sa fie lansata noua ei piesa, urmand ca videoclipul sa apara peste doua saptamani.
  
  
  
  Dupa ce solista a parasit scena, cele opt perechi de boboci au fost chemate pe scena, pentru a incepe
ceremonia de premiere. Suspansul a fost unul mare, timp in care unii boboci si-au ridicat dezamagiti
diplomele de participare, iar altii au sarit in sus de bucurie la auzul locului pe care l-au ocupat. Dupa ce au
convins publicul ca merita sa fie in fruntea clasamentului, titlul de miss si mister boboc 
  
  le-a fost oferit Ştefaniei Balan, respectiv lui Adrian Bolata. Daca Ştefania spune ca atunci cand s-a
inscris a avut un singur gand si anume acela ca nu are nimic de pierdut, completand ca "a fost foarte ok,
fara emotii. Chiar m-am mirat ca nu am avut emotii", pe Adrian, castigarea titlului de mister l-a facut sa
exclame" Nu-mi vine sa cred!". Fericirea i s-a putut citi pe chip, fiind chiar mirat pentru ca a castigat. "De
ce sa am emotii? Chiar mi-a placut. Ba, nu-mi vine sa cred ca am castigat. iti dai seama?", a spus cu
bucurie cel care de acum este numit mister boboc al Colegiului Economic.

Cuvinte cheie: constanta  populara  sibiul  italia  adrenalina  muzica  rent  petitie  andra  dansuri  video
munca in echipa  petrecere  muzica populara  cultura generala  balul bobocilor  mira  bilete  raluca  noul
diplome  miere  lumini  ascultat  ceata junilor  hollywood  colegiului economic  arome
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