


“THE SKY” este cea mai complexă Companie de Dans și Entertainment din România, 
având în componență dansatori, saltimbaci, fachiri, artiști și animatori profesioniști, 
cu o vastă experiență în domeniul frumosului, dedicați artei și momentelor artistice de 
înaltă clasă.

Dacă vreți să organizați un eveniment memorabil, complex, inedit, plin de energie, de 
înaltă calitate artistică, iar dumneavoastră și invitații să rămâneți cu amintiri intense 
de neuitat, NOI avem cele mai bune soluții ce vă vor transforma petrecerea în una cu 
adevărat specială. 
Noi suntem responsabili cu distracția, dumneavoastră trebuie doar să vă bucurați de 
ea!
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Disney 
     Show

Un spectacol extraordinar de dans, în care personaje din povești și Disney exaltă în ener-
gie și bună dispoziție , creând un bun start pentru petrecerea micuțului.
Spectacolul conține: un spectacol coregrafic sincretic Disney, dans în jurul sărbătoritului 
/ a micuțului și a părinților pe diverse melodii și tematici, animație interactivă cu publicul, 
când, artiștii vor invita la dans spectatorii și vor deschide ” cu ștaif” petrecerea de botez 
sau de aniversare a copilului, sesiune foto.
https://theskydance.ro/disney/



Hostess

Personaje în costumații speciale/ tematice, în funcție de preferințele dumneavoastră 
(Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Stan și Bran, Minioni, Baroni și Baronese, Mascote, Per-
sonaje pe Picioroange, etc), vor întâmpina invitații și îi vor conduce la mese, dând startul 
unui eveniment de succes.

https://theskydance.ro/hostess-primire-invitati/ 



Ursitoare

Ursitoarea este o ființă imaginară din mitologia românească, despre 
care se crede că are darul de a hotărî soarta omului de la naștere.

https://theskydance.ro/ursitoare/



Animatori
    pentru 
       Copii

Vrei ca tu să te distrezi dar și copilul / copiii tăi să 
aibă parte de o petrecere de neuitat?
Deținem o garderobă vastă de costume/perso-
naje îndrăgite de copii. Copiii vor dansa coor-
donați de animatorii noștri pe diferite genuri de 
dans, în funcție și de media de vârstă a tuturor 
copiilor. Animatorii de copii The Sky au în reper-
toriu peste 500 de jocuri, structurate pe nivele 
de vârstă, facilitățile locației de desfășurare a 
evenimentului, dorințele celor mici, jocuri 
dinamice, amuzante, de socializare, ștafete, 
în care folosim recuzită diversă, facepainting, 
forme din baloane, etc.

https://theskydance.ro/animatie-copii/



Catalige
Artiștii pe catalige uimesc prin înălțime, ușurința de mișcare și costumații diverse, viu color-
ate, elegante, strălucitoare sau cu lumini. Personajele pe catalige cu frac și joben întâmpină 
invitații într-o manieră elegantă, conferind evenimentului un „spor de înălțime”. Pot împărți 
flori, bomboane, pahare cu șampanie, mărturii, zâmbete și momente de entertainment cu 
invitații. 
Artiștii vă invită la o fotografie memorabilă.

https://theskydance.ro/catalige-2/



Face 
painting

Dance ball 
show

Animatori îmbrăcați în diferite personaje 
fac face-painting, una din atracțiile 
specifice unei petreceri de copii și în 
particular de adulți. Cei mai mulți copii 
cunosc și îndrăgesc această modalitate 
de transformare, întreabă despre ea și o 
așteaptă încă de la apariția animatorilor.

https://theskydance.ro/animatie-copii/

https://theskydance.ro/dance-ball-2/

Bile transparente uriașe pot fi folosite atât 
pentru primirea invitaților cât și ca show de 
entertainment în eveniment, atât pe apă cât 
și pe uscat. În bile evoluează artiști diversi, 
în funcție de preferințele clientului, de la 
doamne elegante la clovni, Charlie Chaplin, 
balerine sau alt personaj adecvat tematicii 
evenimentului organizat.



Mascote
Petrecerea de botez este primul eveniment din viața bebelușului tău și 
vrei ca ea sa fie deosebită! Personajele de poveste pot creea atmosfera de 
basm pentru voi și invitații, astfel ca acest eveniment să devină unul 
memorabil.

https://theskydance.ro/animatie-copii/



Mese
Speciale

Compatibile oricărui tip de eveniment, 
artistele din mesele divine pot întâmpina 
invitații cu delicatețe, servindu-i cu 
şampanie, cocktailuri, prăjituri, fructe, 
bomboane, etc., direct de pe rochiile lor.
Delicatesele culinare și licorile Bahice vor 
fi acompaniate de frumusețea meselor 
divine, astfel fiind garantată o atmosferă 
specială şi de unicitate a evenimentului. 
Dispunând de mai multe costumații, 
invitații dumneavoastră vor fi serviți în cel 
mai select stil, acestea oferind evenimen-
tului lux şi mondenitate.   

https://theskydance.ro/mese-speciale/



Spectacole de
              Dans

Trupa de dans The Sky realizează spectacole la cele mai înalte standarde, show-uri ce 
pot cuprinde o gamă largă de genuri de dans, alese dintr-un repertoriu divers.
Trupa de dans The Sky este una dintre cele mai titrate trupe de dans din Moldova și 
din țară, în care activează peste 50 de dansatori profesioniști,  ce realizează momente 
extraordinare de înaltă calitate artistică și coregrafică.

https://theskydance.ro/dans/



Cabaret

https://theskydance.ro/cabaret-2/

Latino

https://theskydance.ro/latino/

Tango

https://theskydance.ro/tango-2/

Spaniol
Flamenco

https://theskydance.ro/spaniol/



Can Can

https://theskydance.ro/can-can-2/

Rock`n Roll

https://theskydance.ro/rockroll/

Vals
Menuet

https://theskydance.ro/menuet/

Grecesc

https://theskydance.ro/grecesc/



Egiptean

https://theskydance.ro/egiptean/

Rusesc

https://theskydance.ro/rusesc/

Indian

https://theskydance.ro/indian-3/

Tiganesc

https://theskydance.ro/tiganesc-2/



Irlandez

https://theskydance.ro/irlandez/

American
Western

https://theskydance.ro/american-western/

Polka

https://theskydance.ro/polka/

Singing
in the
rain

https://theskydance.ro/singing-in-the-rain-2



Contorsionism

https://theskydance.ro/portfolio-item/contorsionism/

Step Comic

https://theskydance.ro/step-2/

Contemporan

https://theskydance.ro/contemporan-2/

Calusari
&

Popular

https://theskydance.ro/calusari/



Charleston

https://theskydance.ro/charleston-20/

Modern

https://theskydance.ro/dans_modern/

Macedonesc

https://theskydance.ro/dans-macedonesc/

Darbuka
Show

https://theskydance.ro/vladimir-darbuka-show/



Belly
Dance

 Două/patru coregrafii de dans oriental din mai multe regi-
uni ale orientului executate de dansatoare profesioniste și 
în care, pentru a crește spectaculozitatea dansului se folos-
ește și recuzită specifică, urmate de un moment de enter-
tainment.

Un dans plin de creativitate și de 
voluptate, în care poezia mișcărilor 
devine o metaforă pentru instru-
mentele de percuție.

https://theskydance.ro/
dans-oriental-belly-dance/



Statuile vii acaparează publicul prin tehnica de a sta nemișcate câteva ore și pot purta cos-
tumații diverse, de ex: personaje istorice, din filme, bizare, sf. Statuile pot „decora” locația 
evenimentului într-un mod inovator, pot contura și completa tematica aleasă a evenimen-
tului. Levitația a devenit un nou punct de atracție în zilele noastre , un fenomen ce stârnește 
curiozitatea și nu poate fi explicat.

Statui 
Vii / Levitatie

https://theskydance.ro/statui-vii-mimi-2/



Mimi

Mimând în glumă vorbele sau mișcările oamenilor, mimul stradal / actorul de pan-
tomimă este ideal pentru orice tip de eveniment, la primirea invitaților sau chiar 
în timpul petrecerii când poate fi ”cireașa de pe tort”. Mimii pot dansa alături de 
invitați inițiind dansuri, concursuri, jocuri, animând publicul și realizând o atmos-
feră de bună dispoziție tuturor.

https://theskydance.ro/mimi/



Lighting 
      show

Show în care artiștii poartă costume cu benzi luminoase ce își pot schimba culoarea și 
intensitatea vizuală. Realizându-se o regie personificată fiecărui caracter în parte, ia 
naștere un show plin de culoare și virtuozitate coregrafică. Spectacolele cuprind o 
recuzită complexă cu lumini și poi-uri luminoase ce cresc spectaculozitatea vizuală a 
acestui moment artistic. 

https://theskydance.ro/light-parade/



Spandex
     show

Mister și grație conferite de artiștii ce poartă costume care îi acoperă complet, alături de 
divese accesorii precum: umbrele, pălării, fustițe, cravate, eșarfe, etc., întregind rolurile 
jucate . Artiștii pot dansa orice stil de dans, realizează spectacole de street acting, teatru, 
pot interpreta mimi sau statui vii.

https://theskydance.ro/spandex-show/



Papusi
  uriase

Păpuși uriașe de 5 metrii înălțime, mânuite de minusculi 
oameni, frumos îmbrăcate și aranjate, cu diferite înfățișări, de 
la realistic la bizar iar dacă vrei poate lua chiar înfățișarea ta! 
Pot fi folosite în special la evenimente stradale, dar și în incinte 
înalte, mall-uri, patinoare și pot lua orice înfățișări pentru a se 
putea încadra în tematica aleasă a oricărui eveniment.      

https://theskydance.ro/papusi-uriase/



Oana
   Violine

O vioară în mâna unei artiste profesioniste și desăvârșite poate deveni un instru-
ment fermecat ce te poate trimite pe cele mai înalte culmi ale extazului artistic. 
Atmosfera show-ului muzical extraordinar realizat de Oana Violine este comple-
tată vizual de dansatorii trupei The Sky ce vor crea prin dans cadrul complet, prin 
coregrafii complexe și costume specifice - un show nou in România.
La finalul show-ului, după ce te-ai desfătat vizual și auditiv, vei putea dansa alături 
de noi, artiștii invitând toți spectatorii la dans, într-un moment de entertainment 
interactiv.    

https://theskydance.ro/oana-violine/



Show
   fachiri

Creează show-uri extraordinare cu flăcări, uimind publicul prin mișcările realizate cu 
acuratețe, mânuind diferite instrumente care ard - funii, bile, bare, cercuri, etc., înghit și 
suflă flăcări, totul realizându-se într-o perfectă armonie cu muzica.
 Trupa cuprinde 15 fachiri ce realizează coregrafii cu foc, publicul fiind în perfectă 
 siguranță pe parcursul show-ului, moment ce poate înlocui cu brio focul de artificii de la 
miezul nopții.

https://theskydance.ro/fachiri/



Blacklight
      show

Este un spectacol de creații iluzorii, secrete ascunse, efecte vizuale mixate cu o 
încărcătură maximă ale diferitor elemente teatrale și coregrafice. Spectacolele cuprind 
rutine de dans dinamice și lente, costumații și recuzite diverse, puse în scenă de mimi, 
cântăreți, teatru de păpuși, efecte vizuale și sunete dramatice.
Un spectacol în care nu există bariere lingvistice, ceea ce înseamnă că show-ul se 
adresează și poate fi receptat atât de către adulți cât și de copii de toate vârstele și 
naționalitățile.

https://theskydance.ro/black-light-great-show/



Cabina foto
magica

Magicieni



Petreceri
     Tematice



Prețul momentelor artistice variază în funcție de orașul în care are loc 
evenimentul, numărul de artiști implicați, durata programului artistic, 
cerințe speciale, momentele artistice dorite, perioada de timp sau carac-
teristici particulare ale evenimentului.

Prețurile nu includ transportul artiștilor Iasi – Locație eveniment – Iasi.
Preț transport : 1-5 artiști – 2 ron / Km. 6-10 artiști – 3.5 ron / km, 11-16 
artiști – 5 ron/Km.

Pentru mai multe detalii accesați 
www.theskydance.ro 
https://www.facebook.com/theskydance 
sau sunați la 0740655797



A D R I A N  Ș T E FA N
COREGRAF & MANAGER

 +40740655797
ady_stef@yahoo.com

www.theskydance.ro/
www.facebook.com/theskydance/

 +40740566917
 +40755292975 
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