
Taniec towarzyski                               5.06.2020                       RUMBA  

Rumba – latynoamerykański taniec towarzyski pochodzący z Kuby.  
Rumba powstała pod wpływem rytmów, pieśni i tańców niewolników afrykańskich, którzy zostali przywiezieni 
na Wyspy Karaibskie. Pojawiła się w Europie pod koniec lat dwudziestych XX wieku, demonstrowana przez 
grupę kubańskich tancerzy. Uznano wtedy, że jest zbyt egzotyczna (i zbyt erotyczna). Do upowszechnienia 
tańca przyczynił się londyński nauczyciel tańca Pierre Laffite, oraz Amerykanie, którzy w czasach prohibicji 
wyjeżdżali na Kubę (gdzie zakaz picia alkoholu nie obowiązywał).  
Rumba ma metrum 4/4, tempo 28-32 takty na minutę.  
Najczęstsze rozliczenie kroku podstawowego to: wolny, szybki, szybki.  
Rumba jest tańcem całego ciała, ale barki i głowa pozostają prawie bez ruchu. Najbardziej charakterystyczny 
jest boczny ruch bioder. Kroki stawiamy od podeszwy na cała stopę, przeprostowujemy kolana. Nie unosimy 
się i nie opadamy. Ciężar ciała utrzymujemy nad palcami stóp.  
Partnerka w rumbie kusi i wymyka się, partner zaś prezentuje swą wybrankę i pozornie podejmuje jej grę, ale 
tak naprawdę to on prowadzi.  
Istnieje kilka odmian tańczenia i rozliczania kroków rumby. Proponuję zaczynać od wolnego kroku w bok.  
 
1. Rozgrzewka taneczna  
https://www.youtube.com/watch?v=uBUZFY5fRDE             Taneczna rozgrzewka FANTOMU 
https://www.youtube.com/watch?v=ikGSpzgD9UM  [Rumba] Rumba Exercise - Dancesport Home Training  
 
2. Opis kroków (zaczynany od obciążenia nogi – przeniesienia ciężaru - a potem kroki w przód lub w tył) 
https://www.taniec.org/nauka_tanca_parami_kroki_podstawowe.p.n_Rumba,sz_1,ki_2,di_3.html 
Krok podstawowy (Basic Step).  Obrót partnerki (Underarm Turn). New York. Hand to Hand. Obrót solowy 

 
3. Nauka i pokaz tańca 
https://www.youtube.com/watch?v=Bh-hkN9yGA8     Rumba I 
krok podst, New York, Obroty, Hand to hand  i inne  
 
https://www.youtube.com/watch?v=K19rcb-pi8w&list=PL4eYaRtL8Jop89eSIsoaZ1rdVIe5L-aPu 
American Rumba - Kurs Poziom 1. - Pokaz wszystkich kroków 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m3xcYOO3iGE 
Nauka tańca: rumba lektor PL     praca stóp, praca bioder, izolacja bioder, postawa, trzymanie, kroki  
 
4. Duża dawka techniki 
https://www.youtube.com/watch?v=OPEwquNDIUk 
RUMBA WALKS TECHNIQUE TUTORIAL - Secrets to improve your dancing - dance lessons by Oleg Astakhov 

 

5. Przykładowa muzyka. 

https://www.youtube.com/watch?v=8C0trQSkKUU   Te Quiero – Rumba 

https://www.youtube.com/watch?v=NwsHp5kegRQ    My all – Rumba 

https://www.youtube.com/watch?v=XXv0WBy5rQU  Rumba music: Vicente Y Leticia – Quién Como Tú 

 

 

Do zobaczenia  na zajęciach MDK 

Aleksandra Stawicka  
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