Vznikne v Úvalech klub „square dance“?
Tak v první řadě je potřeba vysvětlit, o co vlastně jde. Square dance (zkratka SD)
je tanec, který se tancuje v tzv. čtverylkách, kde tanečníci skutečně na začátku
stojí na pomyslných stranách čtverce. Následný tanec je pak přímo na místě
tvořen osobou „callera“ (vyvolávače). Ten do hudby plynule předříkává
jednotlivé figury, tanečníci si figury musí odchytit a zatancovat je. Tudíž je
nezbytná jejich znalost a právě proto se tanečníci scházejí v klubech, kde se
figury učí a procvičují je. Figury jsou rozděleny do několika tanečních úrovní a
tanečníci, kteří zvládnou všechny figury dané úrovně, jsou pak schopni si danou
taneční úroveň zatancovat v jakémkoliv jiném SD klubu nebo na SD tanečních
akcích. Tyto akce se pořádají poměrně pravidelně jednotlivými SD kluby v ČR i
v zahraničí. Jedinečnost SD je jednak v tom, že tanečníci nikdy předem neznají
choreografii, a také v tom, že během tance se neustále mění taneční formace.
Takže z původního čtverce se tanečníci dostávají do řad, vln, hvězd, boxů a
podobně, přičemž v podstatě v rámci dané čtverylky tancuje každý s každým.
Nejedená se tedy o tanec párový. A nutno také dodat, že se rozhodně nejedná
o tanec ve smyslu „propnout nohy, našlapovat na špičky, vlnit kyčlemi“. Jde
tady spíš o zábavu, pohodu a trošku se projít po čtverylce.
My jsme před více než dvaceti lety do světa SD patřili a věřte, že toto prostředí
vás pohltí a nikdy se z něj nedá zcela odejít – pořád vás to bude táhnout zpátky.
Právě proto bychom rádi klub SD v Úvalech vytvořili. Osobnost callera je pro
klub zásadní a my budeme mít úžasnou možnost tancovat s Davidem Dvořákem
(všeobecně zvaným Medvěd), jedním z původních českých callerů, který ale
působí i na zahraničních akcích.
Pevně doufáme, že se najde dostatek lidí, kteří by si SD chtěli vyzkoušet a spolu
s námi se stát členy SD klubu v Úvalech. Rozhodně není nutné se hlásit v páru,
vítáni jsou i jednotlivci – mladí, starší, malí velcí, celé rodiny ..... ve SD se tohle
neřeší. Pokud máte zájem to zkusit nebo prozatím to alespoň okouknout,
určitě se nám ozvěte!
Scházeli bychom se v pondělí od 19:45 do 21:00 hod v sále 65, Riegrova 65,
Úvaly. Začínáme od května.
Kontakt: horovi.uvaly@seznam.cz, tel. 603265696.
Jana a Jirka Horovi

