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Să sărbătorim împreună 21 martie  

1 Provocare la dans pentru a vă alătura evenimentului! 

 

Următoarea Zi internațională a Trisomiei 21 va avea loc duminică, 21 martie 2021. Pentru a sărbători 

această dată emblematică pentru persoanele cu sindrom Down (numită și Trisomie 21), EUforTrisomy21 

propune trei proiecte. Concentrați-vă pe provocarea dansului pentru a pune în lumină persoanele cu 

sindrom Down: o coregrafie de dans pentru a vă bucura, a sărbători împreună cu persoanele cu sindrom 

Down. 

 

1) Coregrafia 
A fost imaginată de un coregraf care a lucrat într-un centru dedicat persoanelor cu sindrom Down. 

Muzica este un extras din ultimul single al artistei franceze Kimberose: « Back on my feet ». Este 

disponibilă aici: https://www.youtube.com/watch?v=G5v2sx6Gq0U. 

 

2) Provocarea «Dansul pentru 21 martie - Ziua internațională a trisomiei 21» 

A fost lansată pe social media pe 3 martie 2021. 
Se adresează cetățenilor țărilor europene; toată lumea este invitată să participe la provocare: 

- Să exprimăm bucuria și să-i onorăm pe cei apropiați cu sindromul Down; 

- Pentru a cunoaște persoanele cu sindrom Down din comunitatea noastră; 

- Pentru a exprima o recunoștință colectivă pentru poziția specială a persoanelor cu sindrom 

Down în societatea noastră, poziție care trebuie subliniată: o parte esențială a societății noastre. 

 

Concret: 

- Toată lumea învață coregrafia (total sau parțial), se înregistrează, o postează pe social media și 

răspândește postările făcute de EUforTrisomy21. 

- Folosim următoarele hashtag-uri: #EUfortrisomy21  #challenge  #downsyndrome 

 

3) Cod vestimentar (dacă este posibil) 
Sus: alb / Jos: albastru / Șosete sau pantofi desperecheate(i) 

 

4) EUfortrisomy21 

EUfortrisomy21 este o comunitate de părinți ai persoanelor cu sindrom Down din toată Europa: sunt 

implicate 19 țări reprezentând 62 de asociații care sunt parteneri ai proiectului EUforTrisomy21 pentru 

ediția 2021 a Zilei Internaționale a Trisomiei 21. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5v2sx6Gq0U

