
Boogiewoogie
A  alapvetõen egy swing
eredetû tánc, és eredeti neve
, a boogie-woogie elnevezést

elsõsorban Európában használják. Az 1950-
es években ként terjed el és válik
népszerûvé Európában.

A swingtáncok (lindy hop, balboa, shag,
Hollywood style, West Coast swing stb.), és
a boogie-woogie közös és legfõbb jellem-
zõje a szabad vezetés, az improvizáció. Egy
igazi boogie-táncos nem elõre betanult
koreográfiákat sajátít el, hanem a saját
egyéniségével próbálja visszaadni a zene
hangulatát. A zenére próbálja meg �rátenni�
a figurákat, az egyéb swingtáncokból átvett
elemekkel érezteti a zenei váltást � fontos
szempont, hogy a táncosok hogyan inter-
pretálják a zenét.

Az elsõ és talán a legfontosabb szempont
az improvizálásban az ötletesség. A gyakori
rögtönzés, a kitûnõ elõadásmód dominál,
nem pedig a figurák bonyolultsága, és az
esetleges akrobatikus elemek. A jó táncos
nemcsak a zene ritmusváltásait tükrözi
mozgásával, hanem a különbözõ hangsze-
rek (zongora, dob, szaxofon stb.) játékát is
követi táncával. Lényegében tökéletesen
azonosulnia kell a hallgatott szám mon-
danivalójával, ritmusával, érzésvilágával.

A boogie eredetiségét és egyediségét az adja,
hogy nincsenek benne kötöttségek, míg a
többi társastáncban elég szigorúan megkö-

tik az elemek táncolhatóságát, az alap-
lépések kivitelezését.

Többféle alaplépés létezik, a figurák, kötõ-
elemek tekintetében pedig szinte korlátlan
a lehetõség, ki- és felhasználásuk lényegében
a táncostól függ. Maga a táncos tetszés
szerint egy számon belül is váltogathatja az
alaplépés-kombinációkat � ha akarja.

Napjainkban kétféle stílusban táncolják a
boogie-t. Az egyik az úgynevezett német
stílus, melyre az elõzõekben bemutatott
táncstílus érvényes, a másik úgynevezett
olasz stílust, ahol a fentebb felsorolt ismér-
vek nem, vagy csak részben tûnnek fel. Itt
még erõsen érzõdik a latin hatás és a latin
táncok kötöttségei. Ez a stílus inkább szín-
padias, show-jelleget képvisel, itt a párosok
elõre megkoreografált táncot adnak elõ.

A férfi, vagyis a vezetõ készségén múlik,
hogy partnere megérezze, s zökkenõmente-
sen tudja kivitelezni a férfi által elképzelt
soron következõ figura eltáncolását. Fon-
tos, hogy a táncos belevigye saját egyéni-
ségét. Más táncokból is átvehetõk figurák
és elemek, de ezt a váltást oly módon kell a
pároknak megtenniük, hogy ne essenek ki
a zenébõl. Figyelem elõtt kell tartanunk,
hogy az újonnan kreált vagy más táncokból
átvett (swing, charleston, balboa, lindy�)
figurák mellett a tánc eredetiségét meg kell
õrizni. A pároknak saját egyéniségük meg-
tartásával egyetlen egységet kell képvisel-
niük a nézõk számára.

Napjainkban a nemzetközi versenyeken a
párok véletlenszerû gyors zenére táncolnak
(az improvizációs készséget is kiemelve),
egészen a döntõig, amikor is a már elõre
megadott lassú és gyors számokba bele-
hallgathatnak, de a választás lehetõsége itt
sem adott, mivel sorsolással döntik el, hogy
ki melyik számra táncol. Igen gyakran kell
élõzenére táncolni, és ez esetekben elõ-
fordul, hogy még a meghallgatás lehetõsége
sincs biztosítva a pároknak.

A kivitelezésnek könnyûnek és játékosnak
kell lennie, de ugyanakkor dinamikusnak is.
A lépésvariáció megválasztásával a tánco-
soknak hangsúlyozniuk kell a zene ritmu-
sának jellegét, vagy annak változását. Min-
den elemet beleértve minden emelést és
akrobatikát, a testkontaktot könnyedén és
energikusan kell végrehajtani. A nõ táncol
a férfi körül, de mindig vonalon, a férfi a
központ. A térd nem zárható, de hajlított.

A test feletti csípõtájéknak szilárdnak kell
lennie, egyik oldalra sem mozdulhat ki. A
rúgások térdbõl történnek.

A táncosok gyakran elszakadnak egymástól,
bemutatják magukat, majd visszatérnek
egymáshoz.  Sok energia szükséges a trük-
kökhöz, forgásokhoz, forgatásokhoz, eme-
lésekhez, esésekhez. Figyelmet kell fordítani
az átmenetekre is a különbözõ figurák
között, hogy meglegyen az áramlás. A
szinkronnak és harmóniának a táncosok
között igazán pontosnak kell lenniük �
beleértve a lábak munkáját, karok munkáját,
a forgások kerületét, és a táncosok vonalát.

A boogie-woogie nem sport (mint az
akrobatikus rock & roll), hanem bulikon,
koncerteken, szórakozóhelyeken korosz-
tálytól függetlenül mûvelhetõ és gyakorol-
ható tánc.

N�� C��� Z���, T��� I�! � a cake walktól a
swingig � Vajda Gyöngyvér, Janicsek Gábor
Gyöngyvér és Gábor együtt nyertek párban swingtáncvilágbajnoki címet. A 25éves Bohémgálán is
színpadon voltak. Mindketten foglalkoznak tánctörténettel is, tanítanak a Táncmûvészeti Fõiskolán.


