
Sibienii au talent. La dans
Ea are 14 ani, el are 13 ani si impart o pasiune comuna: dansul. Şi mai impart 19 locuri I cucerite la
competitiile de profil din Romania. Şi in ciuda medaliilor si diplomelor, numele lor nu sunt cunoscute
nici cat al vreunui fotbalist de liga a doua. Se numesc Alexandra Giurgiu si Dragos Agarbiceanu si au
reprezentat cu brio Sibiul la zeci de competitii. Cu brio au trecut si de probele de la "Romanii au talent",
asa ca in curand ii vom vedea in semifinale, "luptandu-se" cu copii, cu tineri si adulti, talentati in ale
teatrului sau in ale cantatului. 
  
  Parteneri de sase ani 
  
  Alexandra si Dragos au inceput sa dezlege tainele dansului sportiv in urma cu sase ani. Şi tot de atunci
sunt parteneri pe scena. Au invatat sa se bazeze unul pe celalalt, sa se ajute la greu si sa intuiasca
momentul urmatoarei miscari. Dar toate acestea nu s-au intamplat peste noapte, ci dupa multe-multe ore
de antrenamente. Se antreneaza zilnic doua ore, iar inaintea vreunei competitii importante, pregatirile se
intetesc. "Cu cat pregatirea e mai vasta, cu atat se vad mai bine rezultatele", spune Adrian Giurgiu, tatal
Alexandrei. 
  
  De fapt, ei, cei patru parinti, sunt in mare masura responsabili de pregatirea copiilor. Alexandra si
Dragos sunt acum in clasa B ca nivel de performanta in ale dansului sportiv, iar asta inseamna ca la Sibiu
nu mai au cu cine sa se antreneze, instructorii de aici fiind de clasa inferioara. in consecinta, pentru
coregrafiile dansurilor, copii si parinti merg la Bucuresti, acolo unde cei mici se pregatesc impreuna cu
Mihai Petre si El¬wira Duda. Totul este filmat, iar la intoarcerea la Sibiu incepe partea a doua a
pregatirii, cu multe exercitii, pana cand dansul este perfect. La Sibiu, cei doi se antreneaza la Liceul
Agricol, gratie amabilitatii de care conducerea institutiei de invatamant a dat dovada. 
  
  Parintii platesc 
  
  Performantele celor doi copii se rasplatesc cu premii si se platesc cu bani de catre parinti. "La nivelul la
care Alexandra si Dragos au ajuns e nevoie de instructori pe care nu ii gasim in Sibiu. Asa ca mergem la
Bucuresti: trebuie sa platim antrenamentele, transportul, cazarea. Şi la concursuri e nevoie de bani: cam
80 de lei e taxa de inscriere in concurs pentru o pereche, apoi cam 20 de lei e biletul de intrare in sala
pentru noi, pentru fiecare parinte." 
  
  Alti bani sunt necesari pentru costumele pe care copiii le imbraca in timpul competitiilor. "Pentru fiecare
clasa de performanta exista reguli bine stabilite pe care programul si costumele trebuie sa le respecte.
Acum, copiii sunt in crestere, ceea ce inseamna ca o data la 5-6 luni trebuie sa schimbam costumele, ca sa
se incadreze in reglementari. Numai o pereche de pantofi costa intre 250 si 400 lei", spune Adrian
Giurgiu. 
  
  Viitori arbitrii 
  
  Deocamdata, si pentru Alexandra, si pentru Dragos, scoala este pe primul plan. Alexandra este eleva in
clasa a VIII-a la Şcoala Generala "Regina Maria", iar Dragos urmeaza Colegiul National "Gheorghe
Lazar". 
  
  Planurile de viitor sunt legate insa de dans pentru fiecare dintre ei. Amandoi isi doresc sa continue
munca in domeniu, sa devina arbitrii, iar Alexandra marturiseste ca si-ar dori, de asemenea, sa puna la
punct un proiect care sa implice mai mult copiii in lumea dansului. Şi si-ar mai dori sa poata concura in
strainatate, dar deocamdata nu exista aceasta posibilitate. Nimeni nu ii impiedica sa o faca, iar palmaresul
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ii recomanda. Din pacate insa, orice participare la competitii din alte tari trebuie suportata financiar de
familii. in schimb, si Alexandra, si Dragos au parte de multe incurajari din partea colegilor de clasa si a
dirigintilor. 
  
  Jive: si spectaculos si greu 
  
  La "Romanii au talent", Alexandra si Dragos au auzit trei de "Da" din partea celor trei membri ai
juriului. I-au convins cu jive rock'n roll, un dans pe cat de spectaculos, pe atat de greu. "E cel mai energic
dans sportiv si e si lung, iar membrii juriului chiar au remarcat dificultatea dansului prezentat", spune
tatal Alexandrei. in consecinta, in curand ii vom vedea din nou pe micile ecrane, in semifinalele
competitiei. Cu camerele de filmat sunt deja obisnuiti, pentru ca amandoi au facut parte din mini-baletul
unei alte emisiuni: "Dansez pentru tine." 
  
  Scena si competitiile le sunt atat de familiare si totusi emotii au avut de fiecare data si vor mai avea.
Pentru ca dansul lor e din suflet. 
  
  Cea mai mare bucurie le-a adus-o lui Dragos si Alexandrei castigarea Campionatului National de Zece
Dansuri, in urma cu vreo cinci ani. 
  

Cuvinte cheie: romania  alma  gheorghe lazar  bucuresti  cazare  concurs  teatru  sibiul  campionatul
fotbal  colegiul national  giurgiu  sport  petitie  invatamant  competitii  antrenamente  diplome  camere
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