ςχολή χορού Dance Academy

Rumba
Χορόσ εμπνευςμζνοσ από Αφρικάνικουσ ρυκμοφσ και ιςπανικζσ μελωδίεσ.
Βαςικά προζρχεται από τθν αρχαία Ελλάδα, ενϊ για τουσ νεότερουσ χρόνουσ κεωρείται
απόγονοσ του Μπάλλου.
Θ Αμερικανοποιιμενθ RUMBA ιταν θ βάςθσ για το MAMBO και το CHA CHA CHA.
εωρείται ο χορόσ τθσ αγάπθσ. Χϊρα προελεφςεωσ κεωρείται ςιμερα θ Κοφβα.
Ζχει ελεγχόμενεσ κινιςεισ ποδιϊν- Κουβανζηικθ κίνθςθ και αναπτφςςει ςωματικό ζλεγχο
και ςυγχρονιςμό.
Cha Cha Cha
Θεωρείται ο δθμοφιλζςτεροσ Latin χορόσ ςτισ ΘΠΑ. Ζχει τισ βάςεισ του ςτο MAMBO και το
SWING. Χϊροσ προελεφςεωσ κεωρείται θ Κοφβα. Ζχει κοφτι κακαρι κίνθςθ ποδιϊνΚουβανζηικθ κίνθςθ και ανοιχτζσ χορευτικζσ κινιςεισ. Λόγω τθσ ευκολίασ του ζγινε μανία
αρχζσ του 1950.
Mambo
Είναι ςυνδυαςμόσ JAZZ και Αφροκουβανζηικου ρυκμοφ. Το 1940 οι Αμερικάνοι
ενκουςιάςτθκαν με το ρυκμό. Σαν χϊρα προζλευςθσ κεωρείται θ Κοφβα ι θ Αμερικι. Ζχει
ανοιχτι χορευτικι κίνθςθ- κοφτι κίνθςθ. Αναπτφςςει προςωπικότθτα και ελευκερία
κινιςεων. Ζχει γριγορεσ αλλαγζσ βάρουσ. Σιμερα το ΜΑΜΒΟ κεωρείται αρκετά
ςυναρπαςτικό για να χορεφει κανείσ ι να παρακολουκεί.
Samba
Το διαςθμότερο και ευρφτερα διαδεδομζνο ςτυλ τθσ Βραηιλίασ. Καλφπτει τθν ανάγκθ για
τθν φπαρξθ μιασ ζντονθσ, εκρθκτικισ μουςικισ του δρόμου, γι' αυτό και θ samba
κακιερϊκθκε ωσ κυρίαρχθ μουςικι του καρναβαλιοφ. Περνϊντασ μία μικρι κρίςθ, θ samba
γριγορα ανζκαμψε και άρχιςε να γνωρίηει νζα άνκθςθ τθ δεκαετία του '70. Σε γενικζσ
γραμμζσ θ samba είναι μία μουςικι ζκφραςθ τόςο περιφανθ, αυτάρκθσ και πθγαία λαϊκι,
γεννθμζνθ για να απαλφνει τον πόνο του ξεριηωμοφ και τισ κοινωνικζσ αντιπαλότθτεσ.
Jive
Ο ρυκμόσ του ζχει βάςεισ ςε JAZZ και νζγρικι μουςικι. Xϊρα προελεφςεωσ είναι θ Αμερικι.
Αρχικά προΰπαρξε το Charleston, μια μόδα που κράτθςε περίπου μζχρι τισ αρχζσ του 1930,
οπότε και εμφανίηεται το Lindy, ζνασ χορόσ επαναςτατικόσ για τθν εποχι εκείνθ. Το 1955
και αφοφ ςτθν Λατινοαμερικάνικοι χοροί ζχουν γίνει γνωςτοί ςτθν Ευρϊπθ, ο χορόσ αυτόσ
γίνεται επίςθμα και ςτθν Αγγλία ζνασ από τουσ πζντε χοροφσ τθσ κατθγορίασ Latin με τθν
ονομαςία JIVE.
Bachata
Χορόσ από τθ Δομινικανι Δθμοκρατία. Θ δικι του μουςικι είναι ρομαντικι και ρυκμικι.
Ζχει τζςςερα χτυπιματα και χορεφεται με τρία βιματα και μία παφςθ θ οποία τονίηεται με
τθν περιφζρεια του ςϊματοσ. Θ φπαρξθ πολλϊν βθμάτων, δεν είναι το χαρακτθριςτικό
αυτοφ του χοροφ. Στο Bachata είναι δυνατόσ ο αυτοςχεδιαςμόσ ακολουκϊντασ τον
παρτενζρ. Ο χορόσ αυτόσ γζμιςε όλθ τθν καραϊβικι ηϊνθ και είναι μοντζρνοσ ςιμερα και
ςτθν Ευρϊπθ.

Merengue
Θ πατρίδα του Merengue είναι θ Δομινικανι Δθμοκρατία. Χαρακτθριςτικό αυτοφ του χοροφ
είναι θ κίνθςθ τθσ περιφζρειασ του ςϊματοσ των χορευτϊν. Τα χτυπιματα τθσ μουςικισ
είναι τζςςερα, αλλά χορεφεται ςε δφο κινιςεισ κακϊσ εναλλάςςουμε το αριςτερό με το
δεξιό πόδι, μετακινϊντασ το βάροσ από πόδι ςε πόδι. Το Merengue είναι χορόσ με λίγα
βιματα αλλά πλοφςιοσ ςε κινιςεισ των χεριϊν, των ϊμων και τθσ περιφζρειασ του
ςϊματοσ. Θ μουςικι είναι ρυκμικι και φλογερι, κάτι που είναι χαρακτθριςτικό τθσ
ιδιοςυγκραςίασ τθσ Δομινικανισ Δθμοκρατίασ.
Disco
Τα πάντα για τθν disco μουςικι ξεκίνθςαν το 1969 ςτο club ''Stonewall'' τθσ Νζασ Υόρκθσ.
Το playlist του εν λόγω club ιταν pure funk and soul και αν ςιμερα κεωροφμε το club αυτό
ωσ τθν απαρχι τθσ disco είναι γιατί εκεί ςυναντιςαμε για πρϊτθ φορά όλα τα lifestyle
ςτοιχεία που κα χαρακτιριηαν αργότερα τθ μουςικι αυτι.
Waltz
Χορόσ που γεννικθκε ςτθν Αυςτρία ςτισ αρχζσ του 17ου αιϊνα. Ξεκίνθςε ωσ αγροτικόσ
χορόσ που χορευόταν ςε επαρχίεσ τθσ Αυςτρίασ και τθσ Βαυαρίασ αλλά μζχρι τα τζλθ του
18ου αιϊνα είχε γίνει γνωςτόσ και αποδεκτόσ από τθν υψθλι κοινωνία. Στθν υπόλοιπθ
Ευρϊπθ το Waltz διαδόκθκε μζςω του ςτρατοφ του Ναπολζοντα που μετά τθν ειςβολι του
ςτθν Αυςτρία διζδωςε αυτό το χορό ςε ολόκλθρο το Παρίςι. Ωςτόςο, δεν ζλειψαν και οι
αντιδράςεισ και ο αρνθτικόσ ςχολιαςμόσ του χοροφ αυτοφ για το πολφ κοντινό κράτθμα του
χορευτικοφ ηευγαριοφ και τθν <<ανάρμοςτθ>> επαφι των ςωμάτων. Είναι χορόσ που
απαιτεί ιδιαίτερθ ιςορροπία με εναλλαγζσ φψουσ και βάκουσ ςυνεχείσ και αριςτερζσ και
δεξιζσ ςτροφζσ και ζντονεσ πλαϊνζσ κάμψεισ του ςϊματοσ. Είναι χορόσ διαχρονικόσ και ζχει
χαρακτθρίςει τθ χορευτικι διαςκζδαςθ πολλϊν γενιϊν μζχρι ςιμερα.
Fox trot
Το fox trot είναι ζνασ ιρεμοσ αλλά επιδζξιοσ χορόσ που χαρακτθρίηεται από βαδιςτικζσ
κινιςεισ κυρίωσ, οι οποίεσ ζχουν τακτικζσ εναλλαγζσ ςτο ρυκμό τουσ. Οι ςτροφζσ που
χρθςιμοποιοφνται είναι παρόμοιεσ με αυτζσ του βαλσ, με τθ διαφορά ότι είναι πιο ιπιεσμετριαςμζνεσ και δίνεται μεγαλφτερθ ζκταςθ ςτθν κίνθςθ τόςο ςτθν αρχι όςο και ςτο
τζλοσ τθσ ςτροφισ. Χορεφεται ςε ςυνδυαςμοφσ αργϊν και γριγορων βθματιςμϊν.
Tango
Θ Ευρϊπθ, θ Αμερικι και θ Αφρικι ςυναντικθκαν ςτο Μπουζνοσ Άιρεσ κι ζτςι γεννικθκε το
tango. Στθν αρχι ιταν απλϊσ ζνασ καινοφριοσ τρόποσ για να χορεφεισ milonga(ρυκμικόσ
χορόσ που μοιάηει με τθν αφρικανικι habanera) ενςωματϊνοντασ υπερτονιςμζνεσ κινιςεισ
και απότομεσ υπαινικτικζσ παφςεισ, με τουσ μουςικοφσ να προςαρμόηουν βακμιαία τθ
μελωδία και το ρυκμό ςτα βιματα των χορευτϊν. Το tango, δθμιοφργθμα των
περικωριακϊν του Μπουζνοσ Άιρεσ, αποδείχκθκε τόςο δυναμικι δθμιουργία που
κατάφερε να κατακτιςει τθν καρδιά του λαοφ.
Χαςάπικο
Είναι ο χορόσ του χαςάπθ από τθν Κωνςταντινοφπολθ κατά τθν διάρκεια τθσ Βυηαντινισ
περιόδου. Χορεφεται ςε ευκεία γραμμι και αποτελείται από τα βαςικά βιματα που
εναλλάςςονται με φιγοφρεσ. Κάκε ομάδα ζχει τισ δικζσ τθσ φιγοφρεσ. Ο χορόσ παρζμενε
δθμοφιλισ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτθν Μικρά Αςία και κάποια νθςιά για αιϊνεσ μζχρι το
1922.Μετά ζγινε <<πανελλινιοσ>>. Χάρθ ςτθν ταινία <<Ηορμπάσ ο Ζλλθνασ>> ζγινε ο πιο
γνωςτόσ ελλθνικόσ χορόσ ςε όλο τον κόςμο.

Ζειμπέκικοσ
Ο Ηεϊμπζκικοσ ιταν κακαρά ανδρικόσ χορόσ, αργόσ και βαρφσ που περιλάμβανε πολφ ςυχνά
επίδειξθ οπλομαχθτικισ. Με τθν πάροδο του χρόνου διαμορφϊκθκε διατθρϊντασ όμωσ τα
βαςικά του χαρακτθριςτικά και πάνω απ' όλα β ο μοναδικόσ και τόςο χαρακτθριςτικόσ
ρυκμόσ ,τα 9/8. Ο Ηεϊμπζκικοσ βαςίηεται κυρίωσ ςτον αυτοςχεδιαςμό. Συνεπϊσ ο κακζνασ
χορεφει τον εντελϊσ δικό του, ιδιαίτερο, ειδικό, ατομικό ηεϊμπζκικο. Κάκε χορευτισ ζχει τισ
δικζσ του φιγοφρεσ ,τςακίςματα, ςτροφζσ και τοφμπεσ.

