
Taniec towarzyski                               22.05.2020                   SAMBA  cz.1. 

Samba jest narodowym tańcem Brazylii (tańczonym w wersji ludowej, miejskiej i towarzyskiej).  
Do udziału w karnawale samby w Rio de Janerio uczestnicy przygotowują się cały rok w specjalnych szkołach.   
Taniec pojawił się w Europie w 1914 roku, zyskał popularność po drugiej wojnie światowej. Istnieją różne odmiany 
samby, a co za tym idzie, różne kroki i technika. Prawdziwa samba brazylijska znacznie różni się od „europejskiej”,  
a towarzyska od disco.  

Samba tańczona w takcie: 2/4, w tempie 54-56 taktów na minutę  wchodzi w zestaw tańców latynoamerykańskich.   
Można tańczyć sambą dwukrokową (polecana początkującym) i trzykrokową.  
Wszystkie kroki do przodu stawiane są od podeszwy na całą stopę, w większości figur dwukrotnie zginamy  
i prostujemy kolana wykonując „resorujący” ruch ciała,  biodra wysuwamy do przodu i do tyłu, ruch bioder  
nie jest przenoszony na górną część ciała, ciężar ciała lekko z przodu. 
 

1. Rozgrzewka taneczna 

https://www.youtube.com/watch?v=SENi5kdg6yw 
Jak Rozgrzewać się przed tańcem? Sasza          
 

https://www.youtube.com/watch?v=IRrJAhCDci4 
Technika pracy bioder w tańcach latynoskich    

 

2.  Samba towarzyska, trójkrokowa  - przypomnienie  

https://www.taniec.org/nauka_tanca_parami_kroki_podstawowe.p.n_Samba,sz_1,ki_2,di_1.html 

pokazany krok podstawowy – bez techniki;  

rozpisane: krok podstawowy, krok boczny, obrót partnerki, kroki po kole  

 

3.  Disco Samba   - dwukrokowa (weselno-imprezowej, aby świetnie bawić się na parkiecie  

i wzbudzić zazdrość innych, tancerze tańczą zbliżając się do siebie i oddalając od siebie)   
 

https://www.youtube.com/watch?v=1WbkwDNkSTk 

Disco Samba - Lekcja Tańca - Kroki Podstawowe - Poziom 1 

https://www.youtube.com/watch?v=RSf6LaVRzgc 

Disco Samba - Lekcja 1 - Krok podstawowy | DanceBook.pl | DancebookWarszawa.pl 

 

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

Disco Samba - Obrót Partnerki - Lekcja Tańca Online || Studio Tańca Rytm - Dance Lesson Online 

Obrót partnerki w lewo od prawej nogi, zmiana miejsc partnerów. 

 

4.  Przykładowa muzyka (w różnym tempie) . 

https://www.youtube.com/watch?v=7QZ-0lmKJbY 

Samba de Janeiro- 

https://www.youtube.com/watch?v=YQTZ9FmUXuQ 

Jenifer Lopez - Ain't It Funny - Samba music 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8rUB3VwmC4 

Shakira - Bamboo (Samba) 

https://www.youtube.com/watch?v=PnRyZ1H3jGg 

Yano - Chica Bacilona - SAMBA version 

 

Za tydzień ciąg dalszy 

Aleksandra Stawicka 
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