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Înscrierile se pot face pentru oricare dintre modulele sezonului 2
2014 x 2015

SEASON 
TWO



Be a part! 
Trial enriches the experience
 7 oct - 4 nov -2014

1
THE SCOTCH KEN

Introducerea în dans se face negreșit cu dreptul, chiar și 
în cazul a două picioare stângi. Dansul scoţian adună în 
jurul său o comunitate unită prin bună dispoziţie, 
maniere, cultură și mișcare fizică. Dacă l-ai încercat, vei 
știi în fiecare marţi a săptămânii că ceva se întâmplă 
astăzi: ne-am pus zâmbetul pe buze și dansăm! 

First module of
SEASON TWO



Introducerea în dans se face negreșit cu dreptul, chiar și 
în cazul a două picioare stângi. Dansul scoţian adună în 
jurul său o comunitate unită prin bună dispoziţie, 
maniere, cultură și mișcare fizică. Dacă l-ai încercat, vei 
știi în fiecare marţi a săptămânii că ceva se întâmplă 
astăzi: ne-am pus zâmbetul pe buze și dansăm! 

Ordinary steps might
become applauded achievements
 11 nov - 9 dec - 2014

2

În dansul scoţian, dăm teama de a face un pas greșit în 
mâna celor care ne invită la dans. Ei vor știi să ne 
zâmbească și să ne explice din priviri că, indiferent de 
experienţă, vârstă sau sex, nu există competitivitate, 
alta decât cea cu noi înșine. 

Second module of
SEASON ONE

THE BEGINNERS 
BAFFIES



Happy ways deserve to be 
greeted smiling
 20 ian - 17 feb - 2015

3

Spiritul scoţian nu ţine cont de naţie sau pricepere, ci 
de veselie, prietenie și zâmbetul de pe chipul fiecărui 
dansator. Dincolo de muzica ce ne ghidează pe tot 
parcursul serii, atmosfera relaxată din timpul dansului 
scoţian este datorată încurcăturilor, care sporesc râsul 
și lucrul în echipă.

Third module of
SEASON ONE

THE ELATED 
HURL



Straight forms design 
the matter-of-course
 24 feb - 24 mar - 2015

4

În cerc sau pătrat, linii drepte și paralele, dansul 
scoţian creionează figurile cu foarte mult sens. 
Asemenea unui joc de puzzle, reușita unei întregi 
echipe de dansatori de a pune, pe parcursul unei 
melodii, figurile la locul lor, se marchează cu 
entuziasm și prin zâmbet larg.

Fourth module of
SEASON ONE

THE GEOMETRICAL 
BIRL



Brain maneuvers keep 
the conscience focused
 31 mar - 12 mai - 2015

5

Mișcările și victoriile sunt în primul rând ale imaginaţiei. 
Dansul scoţian ne dezvoltă capacitatea de a vizualiza 
figurile în spaţiu, în urma unor indicaţii verbale date 
pentru fiecare dans în parte. 
Geometric de fel, antrenamentul de dans scoţian este 
constant un exerciţiu pentru orientarea în spaţiu, 
memoria și atenţia distributivă.

Fifth module of
SEASON ONE

THE 
BRAIN WHEECH



Trust makes more room 
for courtesy
19 mai - 16 iun 2014

6
THE MANNERS 
KEEK

Politeţea depășește limita bunului simţ. În dansul scoţian 
ea plusează prin cultură, respect și sociabilitate și educă 
într-un mod firesc dansatorii prin eticheta impusă de un 
dans cu tradiţie, un dans roial în care manierele stau la 
baza oricărei mișcări. 

Sixth module of
SEASON ONE



The greatest wealth is 
lasting health
all summer, open outdoor classes 

7
THE BODY 
SHOOGLE

Când natura ne zâmbește, noi îi zâmbim înapoi dansând 
scoţian. O postură corectă într-un corp sănătos, pășește 
dincolo de condiţia fizică și gambele puternice, și se 
aruncă într-un stil de viaţă longeviv care duce negreșit 
către o fericire mentală echilibrată.

Seventh module of
SEASON ONE



Primele cursuri de dans scoțian în România au început în 
octombrie 2011, încurajată de Wanda care își dorea foarte mult 
un curs săptămânal în București pentru comunitatea de expați. 

Ani mai târziu, recunosc cu mândrie că toamna lui 2013 reprezintă 
adevăratul început al dansului scoțian în România.

Eu sunt Alina Petrișan, 
dansez Scottish și sunt un antrenor de dans, aparte.

For your own fun, it's great to be a beginner!

/ dance.scottish

goingap@alinapetrisan.ro


