De Ziua Copilului

Record stabilit de peste 2.000 de copii, filmat
din avion
de Cosmin ROMEGA
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)Click aici pentru VIDEO
Ziua Copilului a fost sărbătorită la Suceava printr-o acţiune record, în care peste 2.000 de copii au dansat
simultan, sincronizat, formând cu trupurile lor micuţe imaginea unui copil, care putea fi văzut doar de
sus, din văzduh.
Tocmai de aceea, pentru ca recordul stabilit de ei la dans sincron, sub forma unui copil, să fie recunoscut
şi probat oricând, iar ei să aibă mândria de a fi participat la stabilirea unui record, întreaga acţiune a fost
filmată din avionul particular pus la dispoziţie de Alexandru Scheul.
Evenimentul a avut loc aseară, în jurul orei 19.00, în parcarea centrului comercial Iulius Mall Suceava,
care a fost luată cu asalt de peste 2.000 de copii, însoţiţi de părinţi dar şi de profesori şi învăţătorii lor.
Nu mai puţin de 10 unităţi de învăţământ au colaborat pentru realizarea acestei acţiuni memorabile
pentru a marca Ziua Copilului : Şcolile Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10 şi Nr.11 din
municipiul Suceava, Colegiul Naţional Mihai Eminescu şi şcoala din Moara.
Entuziaşti şi gălăgioşi, nerăbdători să înceapă şi dornici să vadă spectacolele de dans şi concertul Corinei,
cei peste 2.000 de copii au umplut parcarea mall-ului, aducând un suflu tânăr, plin de vitalitate.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a venit şi el acolo, de mână cu nepoţica sa, dansând cu ea, atât înainte cât şi
după ce a luat cuvântul pentru a le ura tuturor copiilor „La mulţi ani!”, şi a le transmite urările sale de
bine.
Îndrumaţi de instructorii de la şcoala de dans Boom Dance, organizatorii acţiunii, copiii s-au aşezat în
şiruri, pe locurile stabilite, pentru a lua forma trupului unui copil. Startul dansului la sincron a fost dat de
apariţia pe cer a avionului din care erau filmaţi, iar pe melodia Corinei, „No Sleepin'”, mulţimea de copii
în tricouri albe a început să danseze, cu mâinile în aer, unduindu-se, învârtindu-se şi sărind pe ritmul
muzicii, sincronizându-se şi respectând ritmul.
Acţiunea, impresionantă şi pentru toţi cei care s-au adunat pe margine, să o admire, a continuat apoi cu
demonstraţii de dans şi concursuri cu premii.
Concertul Corinei, care trebuia să aibă loc tot în aer liber, a fost amânat cu vreo jumătate de oră din
cauza ploii care s-a abătut peste mulţimea din parcare, împrăştiind-o, aşa că distracţia a fost mutată la
etajul centrului comercial.
Acolo, Corina a susţinut un super-concert în faţa micilor fani, care au cântat alături de ea melodii precum
“Fără tine”, “Noi doi”, “Îmi place tot”, “Quieres una aventura”, precum şi ultimul hit, recent lansat ,“No
Sleepin”.
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