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Odată ca niciodată, 

nu departe de aici, o 

fetiţă pe nume 

Phyllis s-a născut 

pentru balet. 

Cei doi îndrăgostiţi, 

mama şi tatăl ei, nu 

puteau şti încă ce 

dansatoare aveau. 



Când avea patru ani, 

Phyllis îi uimea pe toţi: 

îşi impresiona 

profesorii cu 

salturile ei. 

Înainte şi după şcoală, 

dansa zilnic. Nimic nu îi 

făcea mai multă plăcere 

lui Phyllis decât baletul. 



Lumea urma să o cunoască 

atunci când, la doar cincisprezece ani, 

Phyllis a plecat la Londra 

să-şi trăiască visul.

Departe de casă şi de prieteni, a 

luat-o de la capăt. În curând 

urma să-i impresioneze pe cei 

de la Școala Regală de Balet!



Când a dansat în Lacul Lebedelor 

era deja atât de bună încât putea  

să danseze în faţa reginei!  După 

ani întregi de piruete,  sosise 

vremea să fie cunoscută! 

A ajuns pe scenă, 

săltând, învârtindu-se, 

toată lumea zâmbindu-i 

cu plăcere! 

O aplaudau şi o ovaţionau! 



Din Mexic până în 

Canada, din Statele 

Unite până în Franţa, 

toată lumea o invita să 

danseze. 

Împreună cu Baletul
Regal şi cu toţi

prietenii săi a 

răspândit dragostea 

pentru dans pentru 

totdeauna. 



Totuşi, lui Phyllis îi era dor 

de casa de care stătuse departe 

prea mult timp. 

Îşi dorea să se întoarcă 

pentru un nou început. 

Aşa că s-a îndreptat spre 

frumoasa ei ţară, să păşească 

din nou pe nisipul sud-

african. 



Dansul nu este doar distracţie,  

aşa cum Phyllis ştia prea bine:  

muncea zi şi noapte  

şi aşa a devenit din ce în ce mai bună. 

Mereu cu zâmbetul pe buze şi 

neobosită, la bine şi la greu, 

se străduia să dea tot ce poate. 

„Bine” nu o mulţumea niciodată. 



Romeo şi Julieta, Lacul 

Lebedelor şi Giselle. 

Mereu îşi fermeca 

spectatorii. 

Cu Gary Burne alături, 

precum şi cu Eduard Greyling, 

dansul ei era numit
magic în toate 

cronicile. 



După multă străduinţă, 

în cele din urmă vine şi 

răsplata. Şi într-o bună zi 

Africa de Sud o 

desemnează cea mai 

bună: 

„Prima Ballerina Assoluta”, 

cea mai mare dansatoare, 
titlul ei pentru totdeauna. 

Phyllis nu îşi dorea mai mult. 



În curând, Phyllis a 

găsit iubirea când l-a 

întâlnit pe Philip Boyd, 

dansator şi el! 

Amândoi au fost fermecați.

Îndrăgostiţi, s-au căsătorit 

în scurt timp şi au dansat 

împreună. Se potriveau 

de minune! 



Nu au avut copii, 

dar nu s-au întristat 

pentru că au găsit o cale 

de a ajuta toate mamele şi toţi taţii. 

Şcoala lor, Dansul pentru toţi, 

oferă copiilor, din orice familie, 

o şansă să înveţe să danseze

şi să iubească dansul. 



Darul pe care ea l-a 

făcut lumii şi 

succesul ei îi ajută pe 

ceilalţi să dea tot ce 

pot. 

Ei dansează acum pentru 

noi, inspiraţi de 

spectacolele lui Phyllis, 

inspirându-ne şi pe noi  

să visăm, aşezaţi 

în sala de spectacol.
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