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Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?

15 minut dziennie

wystarczy by skutecznie przyswoić 
nowe umiejętności

wygoda i elastyczny plan  

uczysz się gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, bez sztywnych gra ików

profesjonalizm

kursy tworzone przez 
prawdziwych specjalistów i 
ekspertów w danej dziedzinie

skuteczne metody 

połączenie nowoczesnych
i tradycyjnych metod

brak niezapowiedzianych 
testów

uczysz się sam dla siebie

cenione umiejętności 

poszerzenie kwalifikacji po-
twierdzone zaświadczeniem 
lub certyfikatem

https://eskk.pl/kurs-tanca


ZESZYT

W objêciach namiêtnoœci i szaleñstwa – tango,
cha cha cha i jive

Wstêp

Witam w drugim zeszycie „Kursu tañca”. Wierzê, ¿e pierwszy zeszyt przestudio-

wa³eœ bez wiêkszych trudnoœci i walca angielskiego, sambê oraz bluesa tañczysz ju¿

z du¿ym kunsztem. Zapraszam zatem do poznania kolejnych tañców – tanga, cha

cha cha i jive’a. Jestem przekonany, ¿e wszystkie dostarcz¹ Ci wiele zadowolenia

i przyjemnoœci.

Tango, cha cha cha i jive s¹ bardzo popularne, bardzo lubiane i bardzo chêtnie

tañczone przez uczestników tanecznych zajêæ. Tango to nie tylko taniec, to styl ¿ycia,

jak twierdz¹ znawcy. Jego wyj¹tkowy klimat, zagadkowy nastrój, ekscytuj¹ca atmo-

sfera zachwycaj¹ od dawna. Wielu artystów siêga po tematy tanga w swoich piosen-

kach czy filmach. Porywaj¹cy rytm cha cha cha stanowi muzyczny punkt wyjœcia

wielu znakomitych utworów tanecznych z krêgu latynoamerykañskiego. Szaleñ-

stwo jive’a spokrewnionego z rock and rollem, ró¿nymi odmianami swingu, jitterbu-

giem, boogie woogie trwa od lat i od pocz¹tku spotyka siê z nies³abn¹cym powodze-

niem. A wiêc do dzie³a! Zapraszam na taneczny parkiet.

„Jêzyk” i technika tañca towarzyskiego

Cha cha cha

Check (czytaj: czek) – krok s³u¿¹cy do zmiany kierunku. Tylko czêœæ ciê¿aru cia³a

jest przenoszona na nogê z przodu. W checku palce LN (PN) z przodu s¹ skierowane

lekko na zewn¹trz (oko³o 1/16), uda s¹ trzymane razem w kontakcie. Piêta PN (LN)

z ty³u jest uniesiona, a podeszwa trzymana z naciskiem do parkietu.

Krok w pozycji check w otwartej pozycji odwrotnej promenady (OPOP)

Zdj. 1. Zdj. 2.

Zeszyt

Każdy zeszyt ma powtarzalną, ułatwiającą naukę strukturę dydaktyczną – materiał 
jest przejrzyście podzielony na rozdziały i podrozdziały, zakończony spisem treści.
Na końcu każdego zeszytu znajdziesz także propozycje utworów – podkładów 
muzycznych do prezentowanych tańców.

Wstęp

Na początku każdego ze-
szytu dowiadujesz się, jakie 
umiejętności zdobędziesz 
po przerobieniu materiału.
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Chassé – jak ju¿ wiesz z pierwszego zeszytu, to zestaw 3 kroków stawianych w ró¿-

nych kierunkach: w bok, do przodu, do ty³u, w miejscu; z obrotem lub bez obrotu;

z ró¿n¹ technik¹.

Kolana s¹ bardziej napiête (w przeciwieñstwie do chassé w jivie, gdzie s¹ lekko roz-

luŸnione).

Kroki s¹ tañczone na tej samej wysokoœci (w jivie w wyniku innej pracy kolan cia³o

nieznacznie „unosi siê i opada”).

Nie wystêpuje akcja „bounce” – odbijanie siê od parkietu, jak to ma miejsce w jivie.

Trzy kroki chassé w cha cha cha s¹ tañczone na „4 i 1”. Ostatnie, czwarte uderzenie ka¿-

dego taktu jest podzielone na 2 równe czêœci – ka¿da z tych czêœci ma wartoœæ po³owy

ca³ego uderzenia. Na te 2 uderzenia tañczony jest pierwszy i drugi krok chassé (licz: 4 i).

Trzeci krok chassé tañczony jest na pierwsze uderzenie nastêpnego taktu (licz: 1).

Wartoœci rytmiczne kroków chassé w cha cha cha: 1/2 1/2 1.

Praca stóp: w ka¿dym kroku – podeszwa p³asko.

Chassé do boku w lewo LPL (kroki dla partnera lub partnerki)

1. krok LN do boku, ma³y krok (kolano zaczyna siê prostowaæ) licz: 4

2. PN porusza siê do LN do po³owy odleg³oœci (lub PN ³¹czy do LN) licz: i

(kolana zrelaksowane)

3. krok LN do boku (kolana przeprostowane, biodra w lewo) licz: 1

Chassé do boku w prawo PLP (kroki dla partnera lub partnerki)

1. krok PN do boku, ma³y krok (kolano zaczyna siê prostowaæ) licz: 4

2. LN porusza siê do PN do po³owy odleg³oœci (lub LN ³¹czy do PN) licz: i

(kolana zrelaksowane)

3. krok PN do boku (kolana przeprostowane, biodra w prawo) licz: 1

Kiedy partner wykonuje chassé do boku w lewo (LPL), partnerka tañczy chassé do

boku w prawo (PLP). I odwrotnie.

Schemat chassé znajduje siê w zeszycie 1 na stronie 8.

Zdjêcia chassé w cha cha cha znajdziesz w zeszycie 1 na stronie 9.

Otwarta pozycja odwrotnej promenady (OPOP) – partner znajduje siê w lek-

kiej odleg³oœci od partnerki, po jej prawej stronie (partnerka jest po lewej stronie

partnera). Partner w lewej rêce (d³oni) trzyma praw¹ rêkê (d³oñ) partnerki.

Lewa boczna pozycja (LBP) Left side position – partnerka znajduje siê po le-

wej stronie partnera. Oboje patrz¹ w tym samym kierunku.

Otwarta pozycja promenady (OPP) – partner znajduje siê w lekkiej odleg³oœci

od partnerki, po jej lewej stronie (partnerka jest po prawej stronie partnera). Part-

ner w prawej rêce (d³oni) trzyma lew¹ rêkê (d³oñ) partnerki.

Prawa boczna pozycja (PBP) Right side position – partnerka znajduje siê po

prawej stronie partnera. Oboje patrz¹ w tym samym kierunku.
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Otwarta pozycja odwrotnej promenady (OPOP) Otwarta pozycja promenady (OPP)

Jive

Swing to inaczej zamach. Jest to rodzaj ruchu charakterystyczny dla wielu tañców,

miêdzy innymi jive’a, walca angielskiego, walca wiedeñskiego, fokstrota, quickste-

pa. W takich tañcach jak cha cha cha, tango, rumba swing nie wystêpuje. Co wiêcej,

obecnoœæ swingu w krokach tanga i cha cha cha jest niepo¿¹dana. W jivie do stwo-

rzenia dobrej, swingowej akcji potrzebne s¹ sprê¿yste stopy, zrelaksowane kolana,

pó³kolisty ruch miednicy (bioder) wynikaj¹cy z w³aœciwej pracy zginania i prosto-

wania kolan w czasie tañczenia rocka i chassé.

Rock to zestaw 2 kroków, od których zaczyna siê wiêkszoœæ figur jive’a.

Na 1 (raz) stawiamy nogê w ty³ (licz:1 lub S – szybki krok), ma³y krok – za piêt¹ nogi

postawnej.

Na 2 (dwa) przenosimy ciê¿ar cia³a do przodu (licz: 2 lub S – szybki krok).

W momencie opadania na parkiet obcasa nogi stawianej do ty³u kolano tej

nogi ³agodnie prostuje siê (w przeciwieñstwie do cha cha cha [CCC], gdzie

kolano jest przeprostowane – „zablokowane”). W tym samym czasie kolano

nogi z przodu ³agodnie zgina siê, a stopa odrywa siê od parkietu.

Biodra reaguj¹ na akcjê kolan i poruszaj¹ siê naturalnie, swobodnie, bez nadmier-

nej iloœci ruchu w kierunku nogi, która wykona³a krok.

W czasie tych 2 kroków cia³o lekko obraca siê nad nog¹ postawn¹ (to noga, na której

stoimy), dla partnera PN, dla partnerki LN. W czasie tej rotacji ramiona pozostaj¹

równoleg³e do partnera – obracaj¹ siê tylko biodra. Stopa w pierwszym kroku nie

jest postawiona idealnie do ty³u, ale obraca siê z ca³ym cia³em. W kroku podstawo-

wym obrót jest mniejszy (oko³o 1/8), w pozycji fallaway wiêkszy (oko³o 1/4).

Rotacja (obrót)cia³anadnog¹postawn¹jestpodstawow¹akcj¹dobrego jive’a.

Praca stóp w obu krokach – stopê stawiamy na podeszwê, a nastêpnie przenosi-

my ciê¿ar cia³a na ca³¹ stopê p³asko. Przy bardzo szybkiej muzyce krok do ty³u tañ-

czymy na podeszwê – dzieje siê tak, poniewa¿ obcas nie zd¹¿y opaœæ na parkiet.

W jivie ciê¿ar cia³a zawsze spoczywa na podeszwie, nigdy nie na piêcie.

Zdj. 3. Zdj. 4.
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Kroki rocka z PW w jivie (zdj. 5, 6, 7)

Chassé w jivie

Jak ju¿ wiesz z pierwszego zeszytu, chassé to zestaw 3 kroków tañczonych do przo-

du, do ty³u, do boku, z obrotem lub bez obrotu w schemacie odstaw, dostaw, odstaw.

Krok pierwszy tañczymy z czêœciowym ciê¿arem cia³a, co oznacza, ¿e œrodek ciê¿koœci

znajduje siê miêdzy stopami. Drugi krok wykonujemy w kierunku pierwszego. Trzeci

krok stawiamy w kierunku wynikaj¹cym z 2 poprzednich.

Chassé mo¿emy tañczyæ w miejscu. Kroki s¹ bardzo ma³e. Chassé sk³adaj¹ce siê

z 3 kroków mo¿na zast¹piæ na kilka sposobów, jak podajê w æwiczeniach do jive’a.

Wartoœci rytmiczne kroków chassé w jivie: 3/4 1/4 1.

Schemat chassé znajduje siê w zeszycie 1 na stronie 8.

Fallaway (czytaj: fole³ej) to pozycja promenady (partnerka znajduje siê po prawej

stronie partnera), w której partner stawia krok LN do ty³u, a partnerka krok PN

do ty³u (zdj. 8).

Ogniste tango

Ogólne informacje podstawowe

W ostatnich latach typowe tango argentyñskie znowu zachwyca i fascynuje. Jego

odmiana – tango w formie towarzyskiej wprowadza coraz wiêcej elementów pier-

wotnego tanga.

Historia tanga argentyñskiego siêga po³owy XVI wieku, kiedy wraz z niewolnikami

afrykañskimi do Ameryki £aciñskiej przywêdrowa³ taniec zwany „tangano”. Roz-

Zdj. 5. Zdj. 6.

Zdj. 7. Zdj. 8.
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przestrzenienie typowego tanga argentyñskiego przypisuje siê Murzynom przesie-

dlonym z Kuby i Haiti do Argentyny w okolice Rio de la Plata. Taniec by³ wykonywa-

ny na ulicach do œpiewu i rytmu bêbnów.

Nikt nie móg³ oprzeæ siê sile zmys³owej muzyki, w³adczej roli tancerza i pe³nej wewnêtrz-

nego niepokoju atmosferze tego tañca. Tango mia³o jednak z³¹ s³awê i stanowi³o „tabu”

dla wy¿szych sfer. Pojawienie siê tanga w Europie, gdzie „wys³ano” je, aby pozby³o siê

„wszystkich niew³aœciwych cech” i nabra³o og³ady, wywo³a³o niesamowit¹ burzê. Szcze-

góln¹ nagonkê na tango prowadzono w latach 1910–14. Przez pewien okres tango by³o

nawet uwa¿ane przez papie¿a za niemoralne i szkodliwe dla dobrych obyczajów.

Pierwsz¹ próbê stworzenia wersji towarzyskiej podjêto w czasie konferencji

zwo³anej w Londynie w 1922 roku. Za ojca tanga towarzyskiego uwa¿a siê Henry

Jacques’a, który opracowa³ teoriê, technikê oraz przedstawi³ podstawowe figury.

Wersja towarzyska tanga jest mniej skomplikowana, ale stanowi dobr¹ podstawê

do nauki tanga argentyñskiego.

Muzyka tanga powsta³a z po³¹czenia: gitar gauchów, murzyñskich synkop, hiszpañ-

skich melodii oraz kubañskiej habanery.

Tango tañczone jest w takcie 2/4, w tempie 30–33 takty na minutê.

Rytm miarowy (uderzenia): � � � � � � � � � � � � � � � �

Rytm kroków tanecznych: � � � � � � � � � � � �

Wartoœci rytmiczne kroków: 2 2 1 1 2 1 1 2

Sposób liczenia kroków: W W S S W S S W

lub 1 2 1 i 2 1 i 2

ÆWICZENIE 1 – TANGO

Pos³uchaj bardzo uwa¿nie muzyki tanga.

Zauwa¿, ¿e ka¿dy takt sk³ada siê z 4 równych, miarowych uderzeñ. Krok wolny sta-

wia siê w czasie 2 uderzeñ, krok szybki w czasie 1 uderzenia.

Ci¹g 8 uderzeñ sk³adaj¹cych siê na 2 s¹siednie takty tworzy muzyczn¹ ca³oœæ,

któr¹ okreœla siê czasami w ¿argonie tanecznym jako swoisty dialog („call and re-

sponse” [ czytaj: kol end rispons]): „pytanie” (4 pierwsze uderzenia) i „odpowiedŸ”

(5, 6, 7, 8 uderzenie).

Zauwa¿, ¿e akcent pada na 1, 5, 7 i 8 uderzenie. Dlatego dobrze jest liczyæ uderze-

nia w tangu w nastêpuj¹cy sposób: raz dwa trzy cztery i piêæ szeœæ siedem

osiem i, raz dwa trzy cztery i... itd. „i” przed „5”, „1” wprowadza akcent na pi¹te

i pierwsze uderzenie.

a) Pos³uchaj uwa¿nie muzyki tanga, a nastêpnie spróbuj policzyæ i wyklaskaæ po-

szczególne uderzenia w takcie (1, 2, 3, 4) – pierwsze, drugie, trzecie, czwarte

uderzenie w takcie.

b) Pos³uchaj uwa¿nie muzyki i spróbuj klaœniêciem zaznaczyæ pocz¹tek taktu

(czyli pierwsze uderzenie ka¿dego taktu).

c) Spróbuj teraz policzyæ i wyklaskaæ parzyste uderzenia w takcie (drugie i czwarte).
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d) Pos³uchaj muzyki, spróbuj policzyæ i wyklaskaæ nieparzyste uderzenia: 1, 3

(pierwsze i trzecie uderzenie w takcie).

e) Pos³uchaj muzyki, spróbuj policzyæ i wyklaskaæ uderzenia: 4 i 1 (cztery i raz). „i”

jest uderzeniem pomiêdzy ostatnim, czwartym, a pierwszym uderzeniem nastê-

puj¹cego taktu. Jest to tak zwany miêdzyrytm.

f) Krok do przodu po kole – walk (czytaj: ³ok) do przodu. Stañ w pozycji wyjœciowej jak

w opisie „Trzymanie zamkniête w tangu”. Poruszaj siê po obwodzie ko³a (np. wokó³

stoj¹cego krzes³a). Partner zaczyna od LN i stawia kroki do przodu, partnerka od PN

do ty³u. Ka¿dy krok jest wolny – trwa 2 uderzenia. Liczymy: W (jeden krok), W (jeden

krok) lub: 1 (raz) 2 (dwa) (dla jednego kroku), 3 (trzy) 4 (cztery) (dla kolejnego kroku).

Zwróæ uwagê na nastêpuj¹ce szczegó³y:

– lekkie skrêcenie tu³owia do œrodka ko³a (prawa strona cia³a lekko wysuniêta

do przodu),

– kroki do przodu tañczymy od piêty,

– kroki do ty³u tañczymy od podeszwy i przenosimy na ca³¹ stopê,

– kroki boczne stawiamy od podeszwy (dok³adnie: od wewnêtrznej krawêdzi),

– ruch w tangu ró¿ni siê zasadniczo od ruchu w innych tañcach standardowych:

nie wystêpuje zamach cia³a, a przebieg ruchu okreœla siê jako staccato, czyli

krótko, skracaj¹c,

– nie ma unoszeñ i opadañ, tak charakterystycznych dla innych tañców standar-

dowych,

– d³ugoœæ kroków jest dostosowana do panuj¹cych warunków na parkiecie.

g) Krok do ty³u po kole – walk do ty³u. Poruszaj siê po obwodzie ko³a. Partner do

ty³u, partnerka do przodu. Zastosuj uwagi podane w poprzednim æwiczeniu.

h) Argentine close (czytaj: ard¿entin klous). Stañ w pozycji wyjœciowej jak w opi-

sie „Trzymanie zamkniête w tangu”. Poruszaj siê po obwodzie ko³a (np. wokó³

stoj¹cego krzes³a).

Kroki partnera:

Partner zaczyna od LN i stawia kroki do przodu.

1. LN w przód licz: 1 lub S (szybki)

2. PN w przód licz: 2 lub S (szybki)

3. LN ³¹czy do PN licz: 3, 4 lub W (wolny)

(tap – bez przeniesienia ciê¿aru cia³a)

Kroki partnerki:

Partnerka zaczyna od PN i stawia kroki do ty³u.

1. PN w ty³ licz: 1 lub S (szybki)

2. LN w ty³ licz: 2 lub S (szybki)

3. PN ³¹czy do LN licz: 3, 4 lub W (wolny)

(tap – bez przeniesienia ciê¿aru cia³a)

Figura zawiera siê w jednym takcie. Nastêpny takt odczekaj – bez kroków (licz: 5,

6, 7, 8). W drugim takcie – kiedy nie stawiasz kroków, spróbuj zwiêkszyæ nacisk

stóp, kolan (ciê¿aru cia³a) do parkietu. Ta kompresja pozwoli Ci na zgromadzenie
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Trzymanie zamkniête w tangu

Partner i partnerka ustawieni s¹ naprzeciw siebie, ich cia³a s¹ w bliskim, zwartym

kontakcie. Kontakt w tangu jest du¿o bardziej œcis³y ni¿ w innych tañcach, co wyni-

ka z jego specyficznego charakteru. Partnerka jest przesuniêta bardziej na praw¹

stronê partnera. Prawe biodra i prawe noski butów ustawiamy naprzeciwko siebie

(tak jak na zdjêciach). Partner obejmuje partnerkê g³êbiej i ni¿ej ni¿ w innych tañ-

cach standardowych – d³oñ tancerza znajduje siê poni¿ej ³opatki w okolicy krê-

gos³upa tancerki. Tu³ów partnera i partnerki jest nieco skrêcony w lewo – praw¹

stronê cia³a wysuwamy nieco do przodu.

wewnêtrznej energii, któr¹ wykorzystasz w postawieniu kolejnego kroku i stworze-

niu w³aœciwego charakteru tanga.

i) Krok, tap. Stañ w pozycji wyjœciowej jak w opisie „Trzymanie zamkniête w tangu”.

Poruszaj siê po obwodzie ko³a (np. wokó³ stoj¹cego krzes³a).

Kroki tego æwiczenia rozliczamy we frazie zawieraj¹cej 8 uderzeñ.

Figura sk³ada siê z 2 kroków. Nastêpne uderzenia odczekaj – bez kroków (licz: 3, 4, 5, 6,

7, 8). Kiedy nie stawiasz kroków, spróbuj zwiêkszyæ nacisk stóp, kolan (ciê¿aru cia³a) do

parkietu. Ta kompresja pozwoli Ci na zgromadzenie wewnêtrznej energii, któr¹ wykorzy-

stasz w postawieniu kolejnego kroku i stworzeniu w³aœciwego charakteru tanga.

Kroki partnera:

Partner zaczyna od LN i stawia kroki do przodu.

1. LN w przód licz: 1 lub S (szybki)

2. PN ³¹czy do LN licz: 2 lub S (szybki)

(tap – bez przeniesienia ciê¿aru cia³a)

Przeczekaj 3, 4, 5, 6, 7, 8 uderzenie bez stawiania kroków.

1. PN w przód licz: 1 lub S (szybki)

2. LN ³¹czy do PN licz: 2 lub S (szybki)

(tap – bez przeniesienia ciê¿aru cia³a)

Przeczekaj 3, 4, 5, 6, 7, 8 uderzenie bez stawiania kroków.

Kroki partnerki:

Partnerka zaczyna od PN i stawia kroki do ty³u.

1. PN w ty³ licz: 1 lub S (szybki)

2. LN ³¹czy do PN licz: 2 lub S (szybki)

(tap – bez przeniesienia ciê¿aru cia³a)

Przeczekaj 3, 4, 5, 6, 7, 8 uderzenie bez stawiania kroków.

1. LN w ty³ licz: 1 lub S (szybki)

2. PN ³¹czy do LN licz: 2 lub S (szybki)

(tap – bez przeniesienia ciê¿aru cia³a)

Przeczekaj 3, 4, 5, 6, 7, 8 uderzenie bez stawiania kroków.
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Jak uzyskaæ w³aœciw¹ pozycjê wyjœciow¹ i dobre trzymanie zamkniête w tangu?

Stañ z partnerem w bliskim kontakcie w biodrach. Stopy s¹ po³¹czone i równo-

leg³e. Oba kolana lekko zrelaksowane (zgiête) w tym samym stopniu. Utrzy-

muj¹c kontakt w biodrach, wykonaj skrêt ca³ego cia³a o oko³o 1/8 w lewo. Po

wykonaniu obrotu stopy pozostan¹ nadal równoleg³e. Jednak lewa stopa znajdzie

siê lekko przed praw¹ stop¹ – palce prawej stopy znajd¹ siê na wysokoœci podbi-

cia lewej stopy. Partnerka przesunie siê na praw¹ stronê partnera, a lewe podbi-

cie jej stopy znajdzie siê blisko palców jej PN.

Tak¹ sam¹ pozycjê wyjœciow¹ mo¿esz zbudowaæ bez partnera.

Zdj. 9. Trzymanie zamkniête w tangu

Prawid³owe ustawienie stóp w tangu

Zdj. 10.

10

Ilustracje

Wykład ilustrowany jest licz-
nymi zdjęciami i rysunkami 
z dokładnymi opisami.
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Tango – podstawowe figury

Tango – czwórkrok uniwersalny do przodu

(Elementary Step Forward)

Opis:

– figura sk³ada siê z 4 kroków,

– ca³oœæ zawiera siê w 1 1/2 taktu,

– tañczona jest bez obrotu,

– po czwórkroku do przodu najlepiej zatañcz czwórkrok do ty³u, czwórkrok w obro-

cie w prawo lub promenadê, któr¹ poznasz póŸniej.

Kroki partnera

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na PN, partner zwrócony twarz¹ do œciany

licz

1. krok LN do przodu (pamiêtaj: od piêty) wolny

2. krok PN do przodu (pamiêtaj: od piêty) wolny

3. krok LN do boku szybki

4. PN ³¹czy do LN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na PN) szybki

Kroki partnerki

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na LN, partnerka zwrócona plecami do œciany

licz

1. krok PN do ty³u (pamiêtaj: od palców) wolny

2. krok LN do ty³u (pamiêtaj: od palców) wolny

3. krok PN do boku szybki

4. LN ³¹czy do PN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na LN) szybki

Czwórkrok uniwersalny do przodu

Zdj. 11. Zdj. 12.
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Wykład ilustrowany jest licz-
nymi zdjęciami i rysunkami 
z dokładnymi opisami.
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Tango – czwórkrok uniwersalny do ty³u

(Elementary Step Backward)

Opis:

– figura sk³ada siê z 4 kroków,

– ca³oœæ zawiera siê w 1 1/2 taktu,

– tañczona jest bez obrotu,

– po czwórkroku do ty³u najlepiej zatañcz czwórkrok do przodu, czwórkrok w obro-

cie w lewo.

Kroki partnera

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na PN, partner zwrócony twarz¹ do œciany

licz

1. krok LN do ty³u wolny

2. krok PN do ty³u wolny

3. krok LN do boku szybki

4. PN ³¹czy do LN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na PN) szybki

Kroki partnerki

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na LN, partnerka zwrócona plecami do œciany

licz

1. krok PN do przodu (pamiêtaj: od piêty) wolny

2. krok LN do przodu (pamiêtaj: od piêty) wolny

3. krok PN do boku szybki

4. LN ³¹czy do PN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na LN) szybki

Czwórkrok uniwersalny do ty³u

Zdj. 13. Zdj. 14.

Zdj. 15. Zdj. 16.
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Czwórkrok uniwersalny do przodu (kroki 1–4) i do ty³u (kroki 1–4)

Tango – czwórkrok uniwersalny w obrocie w prawo

(Elementary Step Turning to Right)

Opis:

– figura sk³ada siê z 4 kroków,

– ca³oœæ zawiera siê w 1 1/2 taktu,

– figurê mo¿na powtarzaæ wielokrotnie (szczególnie gdy na parkiecie nie ma za

du¿o miejsca),

– tañczona jest w obrocie w prawo, obrót od 1/8 do 1/4 w prawo (wed³ug w³asnego

uznania) jest wykonywany w krokach 1–3, krok 4 dostawiasz bez obrotu,

– przed czwórkrokiem w obrocie w prawo najlepiej zatañcz czwórkrok do przodu,

– po czwórkroku w obrocie w prawo najlepiej zatañcz czwórkrok do ty³u,

– liczenie: wolny, wolny, szybki, szybki mo¿esz zast¹piæ: wolny, szybki, szybki, wolny.

Zdj. 17. Zdj. 18.
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Kroki partnera

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na PN, partner zwrócony twarz¹ do œciany lub

w dowolnym kierunku

licz

1. krok LN do ty³u i nieco do boku (ma³y krok) wolny

2. krok PN do przodu (nieco wiêkszy krok) wolny

3. krok LN do boku szybki

4. PN ³¹czy do LN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na PN) szybki

Kroki partnerki

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na LN, partnerka zwrócona plecami do œciany lub

w dowolnym kierunku, zgodnie z ustawieniem partnera

licz

1. krok PN do przodu (pamiêtaj: od piêty) wolny

2. krok LN do ty³u i nieco do boku wolny

3. krok PN do boku szybki

4. LN ³¹czy do PN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na LN) szybki

Czwórkrok uniwersalny w obrocie w prawo

Zdj. 19. Zdj. 20.

Zdj. 21. Zdj. 22.
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Ilustracje

Wykład ilustrowany jest licz-
nymi zdjęciami i rysunkami 
z dokładnymi opisami.
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Czwórkrok uniwersalny w obrocie 1 4 w prawo

Tango – czwórkrok uniwersalny w obrocie w lewo

(Elementary Step Turning to Left)

Opis:

– figura sk³ada siê z 4 kroków,

– ca³oœæ zawiera siê w 1 1/2 taktu,

– figurê mo¿na powtarzaæ wielokrotnie (szczególnie gdy na parkiecie nie ma za

du¿o miejsca),

– tañczona jest w obrocie w lewo, obrót od 1/8 do 1/4 w lewo (wed³ug w³asnego

uznania) jest wykonywany w krokach 1–3, krok 4 dostawiasz bez obrotu,

– przed czwórkrokiem w obrocie w lewo najlepiej zatañcz czwórkrok do ty³u,

– po czwórkroku w obrocie w lewo najlepiej zatañcz czwórkrok do przodu,

– liczenie: wolny, wolny, szybki, szybki mo¿esz zast¹piæ: wolny, szybki, szybki, wolny.

Kroki partnera

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na PN, partner zwrócony twarz¹ do œciany lub

w dowolnym kierunku

licz

1. krok LN do przodu i nieco do boku (pamiêtaj: od piêty) wolny

2. krok PN do ty³u wolny

3. krok LN do boku szybki

4. PN ³¹czy do LN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na PN) szybki

Kroki partnerki

PW – z³¹czone stopy, ciê¿ar cia³a na LN, partnerka zwrócona plecami do œciany lub

w dowolnym kierunku, zgodnie z ustawieniem partnera

licz

1. krok PN do ty³u wolny

2. krok LN do przodu wolny

15
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3. krok PN do boku szybki

4. LN ³¹czy do PN (zakoñcz z ciê¿arem cia³a na LN) szybki

Czwórkrok uniwersalny w obrocie w lewo

Czwórkrok uniwersalny w obrocie 1 4 w lewo

Tango – uk³ad taneczny

Uk³ad taneczny w tangu obejmuje:

1. czwórkrok uniwersalny do przodu,

2. czwórkrok uniwersalny do ty³u,

3. czwórkrok uniwersalny do przodu,

4. czwórkrok uniwersalny w obrocie w prawo – powtórz 4 razy,

5. czwórkrok uniwersalny do ty³u,

Zdj. 23. Zdj. 24.

Zdj. 25. Zdj. 26.
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Wykład ilustrowany jest licz-
nymi zdjęciami i rysunkami 
z dokładnymi opisami.
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6. czwórkrok uniwersalny do przodu,

7. czwórkrok uniwersalny do ty³u,

8. czwórkrok uniwersalny w obrocie w lewo – powtórz 4 razy.

Partner zaczyna w pozycji twarz¹ do œciany. Partnerka rozpoczyna w pozycji pleca-

mi do œciany.

W czwórkrokach uniwersalnych do przodu i do ty³u nie wykonujesz ¿adnego obrotu.

Je¿eli w czwórkroku w obrocie w prawo (lub analogicznie w lewo) obrócisz siê za ka¿-

dym razem o 1/4 pe³nego obrotu, to przy czterokrotnym powtórzeniu tej figury (tak

jak w proponowanym uk³adzie) wykonasz ³¹cznie pe³ny obrót w prawo i dalej bê-

dziesz poruszaæ siê wzd³u¿ linii tañca.

Je¿eli zatañczysz figurê obrót w prawo (lub analogicznie w lewo) tylko 2 razy, to da-

lej bêdziesz porusza³ siê przeciwnie do linii tañca. Tak samo bêdzie, kiedy Twój ob-

rót bêdzie mniejszy i wyniesie za ka¿dym razem 1/8 (przy 4 powtórzeniach ³¹czna

suma obrotu wyniesie 1/2).

Temat mo¿esz powtarzaæ dowoln¹ iloœæ razy wed³ug w³asnego uznania, poruszaj¹c

siê wzd³u¿ linii tañca.

Rytmiczna cha cha cha

Ogólne informacje podstawowe

Rytmiczna muzyka i akcja stóp polegaj¹ca na wystukiwaniu rytmu kroków, powo-

duj¹, ¿e kubañska cha cha cha jest bardzo lubiana wœród tancerzy i jest jednym

z naj³atwiejszych tañców Ameryki £aciñskiej.

Nastrój tego tañca jest weso³y, beztroski, figlarny i kokieteryjny.

Cha cha cha jest tañcem o bardzo krótkiej historii. D³ugo wœród historyków tañca

istnia³ spór dotycz¹cy jej pochodzenia, stylu i charakteru. Wiadomo na pewno, ¿e

pojawi³a siê w Stanach Zjednoczonych i w Europie dopiero w latach 50., a ostatecz-

na jej forma zosta³a ustalona w 1953 roku.

Na specyficzn¹ muzykê cha cha cha z³o¿y³y siê: muzyka kubañska, jazz, swing i ak-

centowana odbitka off beat.

Cha cha cha tañczona jest w miejscu (nie dooko³a sali jak samba), w takcie 4/4,

w którym najsilniejszy akcent muzyczny pada na pierwsze uderzenie oraz w tempie

30–34 takty na minutê. Krok podstawowy oparty jest na chassé.

Rytm miarowy (uderzenia): � � � � � �

Rytm kroków tanecznych: � � � � � � �

Wartoœci rytmiczne: 1 1 1 1/2 1/2

Sposób liczenia kroków: 1 2 3 4 i (licz: raz dwa trzy cztery i)

lub 1 2 3 cha cha

lub 2 3 cha cha cha17
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PROGRAM KURSU

Pakiet 1

Różnorodność stylu i nastroju – walc angielski, samba 
i blues

Pakiet 2

W objęciach namiętności i szaleństwa – tango, cha 
cha cha i jive

Pakiet 3

W różnych tempach – od slowfoxa do mambo i walca 
wiedeńskiego

Pakiet 4

Nowe  gury w walcu angielskim, sambie i cha cha cha

Pakiet 5

Łączy je pasja – tango, rumba, paso doble

Pakiet 6

W wolnym tempie – blues, slowfox, rumba

Pakiet 7

W szybkim tempie – polka, rock & roll, quickstep

Pakiet 8

Nowe  gury w paso doble, tangu i quickstepie

Pakiet 9

Doskonalimy swoje umiejętności – fokstrot, mambo, 
walc wiedeński na 3 pas

Pakiet 10

Różne, ale z temperamentem – samba, cha cha cha, 
jive

Pakiet 11

Eleganckie, ale z temperamentem – tango, quickstep, 
walc wiedeński

Pakiet 12

Nowe  gury w rock & rollu, jivie, mambo

Pakiet 13

Jesteśmy już zaawansowani – walc angielski, samba, 
rumba

Pakiet 14

Dla młodych i trochę starszych – disco, polka, salsa

Pakiet 15

Znane, ale inaczej i więcej – disco-blues, rock & roll, 
cha cha cha

Pakiet 16

I na koniec różne nowe  gury

4
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