
Taniec towarzyski             19.06.2020                                          WALC WIEDEŃSKI  

Walc wiedeński - szybki, wirowy taniec towarzyski. Po raz pierwszy został wykonany w 1815 roku w Wiedniu. 
Wzburzone damy opuściły salę balową, uważając publiczne obejmowanie się w tańcu za niemoralne. Inni 
sugerowali, iż ciągłe wirowanie w walcu może wywoływać różnego rodzaju choroby, a nawet prowadzić do 
śmierci. Pomimo zastrzeżeń, do połowy XIX w. walc wiedeński stał się nieodłączną częścią balów na dworach 
prawie całej Europy. Był królem tańców salonowych, przedmiotem westchnień panien i marzeń panów.. 
Doczekał się też wersji „podwórkowej” (walczyka). Szczególne zasługi dla rozwoju walca miała muzyka 
tworzona przez takich kompozytorów jak Johann Strauss oraz w późniejszym okresie Piotr Czajkowski .  
Walca wiedeńskiego można zaliczyć do najbardziej eleganckich tańców turniejowych. Tańczy się go 
najczęściej do muzyki instrumentalnej, w metrum 3/4, tempie ok. 60 taktów na minutę.  W muzyce silnie 
akcentowane jest uderzenie "na raz". Ruchy w walcu wiedeńskim powinny być płynne. Kroki wykonuje się 
systemem dwukrokowym (krok-połącz) lub trzykrokowym (jak w walcu angielskim: krok-krok -połącz).  
 
1. Rozgrzewka  

https://www.youtube.com/watch?v=WEJoDpDKUk4&list=RDmro6end5Xms&index=9 

Ed Sheeran - Perfect - Dance Video - Cooldown - Zumba Patrycja Cholewa – Choreography 

Niezbyt szybka taneczna rozgrzewka z rozciąganiem i krokami walca wiedeńskiego 

 

2. Walc wiedeński dwukrokowy (kroki podstawowe, obroty, zestawienia, nauka) 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0 

Walc Wiedeński - Podstawy - Lekcja Tańca || Studio Tańca Rytm - Viennese Waltz tutorial in Polish 

dwukrokowy z obrotem w prawo 

https://www.youtube.com/watch?v=JB1NEU_pWpo 

Walc Wiedeński - Krok Podstawowy - Uniwersalna Choreografia na Pierwszy Taniec 

kroki w przód i tył, do boku i od siebie – do siebie, obrót partnerki pod ręką w lewo 

https://www.youtube.com/watch?v=N6mrPzLQAjQ 

Pierwszy Taniec - Walc Wiedeński - Efektowne Obroty || Studio Tańca Rytm - Waltz Lesson Online 

Obroty partnerki w lewo i prawo, podwójne kroki partnera w lewo i prawo 

 

3. Walc wiedeński trójkrokowy (nauka) 

https://www.youtube.com/watch?v=5NA4-SEpLCc&t=1s  

Co się tańczy na weselach #9 Walczyk czyli Walc Wiedeński.  

https://www.youtube.com/watch?v=a4iVUExkCO4 

Choreografia i Lekcja Tańca Online - Chwytaj Dzień || Studio Tańca Rytm - Wedding Dance Lesson 

 

4. Przykładowa muzyka (balowa i podwórkowa) 

https://www.youtube.com/watch?v=U4J0MKsG_is      Johann Strauss - Vienna Waltz 

https://www.youtube.com/watch?v=3xbME5jVlG4      DMITRI SHOSTAKOVICH "The Second Waltz "  

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU       Walc wiedeński z Nocy i Dni  

https://www.youtube.com/watch?v=AeGt7gEFmW4   Głęboka studzienka - Krzysztof Krawczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=NVrl9L3pjj8         SZLA DZIEWECZKA .................. Biesiadne 

 

 

Do zobaczenia  na zajęciach MDK 

Aleksandra Stawicka  
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