
Bachata to taniec, który narodził 
się w  portach Dominikany. Jest bar-
dzo gęsty, zmysłowy, pozwala prze-
kroczyć obowiązujące na co dzień 
konwencje społeczne. To także taniec 
bardzo uczuciowy i czuły, który budu-
je poczucie bliskości i  porozumienie 
bez słów. Relacja pomiędzy partnera-
mi jest w nim nadrzędna w stosunku 
do skomplikowanych kroków i  figur. 
To dobry początek przygody tanecz-
nej, bowiem taniec nie jest skompli-
kowany rytmicznie, a zarazem pełen 
energii i zmysłowości.

Z  kolei salsa kubańska powstała 
w latach czterdziestych XX wieku na 
Kubie z połączenia sonu i rumby ku-

Karnawał to czas zabawy i dobrego humoru. To 
najlepsza pora na szaleństwo na parkiecie. Jedną 
z okazji do tego na pewno będzie I Ogólnopolski 
Turniej Tańca „Salsa - Bachata Rising Stars of Poland”, 
który zostanie rozegrany 14 stycznia 2017 r. w Villa 
Moda przy ul. Kościuszki 4 w Dąbrowie Górniczej. 
To będzie pierwszy taki turniej tańca salsa - bachata 
dla kursantów i uczniów z regionu Śląska i Zagłębia. 
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bańskiej. Do Stanów Zjednoczonych 
i Europy, gdzie dużo bardziej rozpo-
wszechnioną techniką była salsa li-
niowa, dotarła z  opóźnieniem, lecz 
natychmiast wniosła do świata tańca 
nowe inspiracje i  powiew świeżości. 
To taniec bardzo żywiołowy, często 
tańczony w  ruedzie, co oznacza, że 
pary tańczą w kole i na sygnał prowa-
dzącego następuje zamiana partne-
rów. Salsa bogato czerpie z  tradycji 
tańców afro. To idealna propozycja 
dla tych wszystkich, którzy na parkie-
cie szukają dobrej zabawy. 

Chcąc wziąć udział w  turnieju wy-
starczy wykupić akredytację starto-
wą. W konkursie startuje para, a tur-

Turniej ma charakter 
rozrywkowy, nie wyłania 

mistrza Polski i nie nadaje 
tytułów mistrzowskich, Jest 
skierowany do pasjonatów 
tańca, do osób, które mają 
ukończone 18 lat i chodzą 

na zajęcia salsy lub bachaty 
w parach trenując przez mi-

nimum miesiąc czasu. Sędzią 
głównym turnieju będzie Ma-

teusz Wróbel, mistrz Polski 
w kategorii bachata pary 

oraz wicemistrz Polski w ka-
tegorii tańców karaibskich. 

niej będzie rozgrywany na zasadzie 
rund eliminacyjnych, podczas których 
pary będą zdobywać skreślenia, by 
wejść do finału. W  finale otrzymują 
noty sędziowskie. Jako pierwsza bę-
dzie rozgrywana kategoria salsa caba-
na, a następnie po rundzie finałowej 
nastąpi przerwa na przygotowanie 
i  będą rozgrywane rundy z  bachaty. 
Po turnieju odbędzie się impreza ta-
neczna dla wszystkich uczestników. 
Organizatorem turnieju jest Agencja 
La Cultura z  Sosnowca, która pro-
wadzi zajęcia taneczne na Zagłębiu, 
organizuje warsztaty taneczne oraz 
wyjazdy sportowe i integracyjne.
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