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Ale zanim zaczniemy taneczną 
przygodę ...

*Zapoznajcie się proszę z prezentacją 

(uwaga!) postarajcie się zapamiętać 

jak najwięcej informacji ;) 

* W prezentacji zawarte są linki do 

filmów na YouTube ogladnijcie je i 

porównajcie ze sobą. 



Salsa to taniec latino-amerykański popularny na całym świecie. 
Tańczona zarówno w parach jak i solo. Posiadająca bogatą historię i 
niesamowicie dużo dróg rozwoju. Współcześnie istnieją trzy główne 
style salsy: New York style, Los Angeles style oraz Casino (salsa 
Kubańska). 

https://youtu.be/45u_5bPpdsM

https://youtu.be/45u_5bPpdsM


◦Popularna obecnie nazwa „salsa” tak na prawdę 
powstała w Nowym Yorku. Jako pseudonim dla 
fuzji (miksu) różnych form tańca tworzących salsę 
takich jak mambo, cha-cha-cha czy merengue.

◦Odmiany salsy różnią się od siebie krokiem 
podstawowym, rytmicznym umiejscowieniem 
kroków, geometrią tańca a także sposobem 
prowadzenia partnerki, techniką i elementami 
solowymi. 





Salsa Casino (salsa Cubana) i jej 
odmiany 

◦Salsa zdecydowanie najbliższa korzeniom i 
tradycji kubańskiej to Casino, powszechnie 
nazywane salsą kubańską. Ewoluowała 
głównie z kubańskiego Sonu w połączeniu z 

kubańska rumbą. 
https://youtu.be/Lvw1m66K8uI

Son tradycyjny (1) oraz son 

Moderno(2): 
1) https://youtu.be/9BubrT46TSo

2) https://youtu.be/TOOcmSt1Vyk

https://youtu.be/fjFDq7ZIN28

https://youtu.be/Lvw1m66K8uI
https://youtu.be/9BubrT46TSo
https://youtu.be/TOOcmSt1Vyk
https://youtu.be/fjFDq7ZIN28


https://youtu.be/TvgyH95OHIs

https://youtu.be/Vpd2lzpfNUw

https://youtu.be/TvgyH95OHIs
https://youtu.be/Vpd2lzpfNUw


Podczas tańca w parze charakterystycza jest 
geometria tańca, para tańczy cały czas po kole, 
wokół własnej osi. Podstawowy krok wykonywany 
jest na boki nie zaś do przodu i do tyłu jak w salsie 

liniowej. Charakteryzuje się dynamicznym 
wykonywaniem ruchów. Jest raczej tańcem 
„chodzonym” , bogatym w skomplikowane figury 
zwane kubańskimi węzłami („nudos cubanos”). 
Charakterystyczne jest tutaj mocne i pewne 

prowadzenie przez  partnera. 





Rueda de Casino 

◦Salsa Kubańska, która dziś uznawana jest często za 
osobną formę salsy to tzw. Rueda de Casino. 
Tańczona równocześnie przez wiele par, które 
tworzą okrąg. Osoba prowadząca ruede wykrzykuje  
hiszpańskie nazwy figur (komendy) , które wykonują 
wszystkie pary jednocześnie, tworząc taneczny 
„obraz-choreografię”.  Jest to świetna forma 
zabawy oraz integracji, popularna i lubiana na 
całym świecie. 

https://youtu.be/Ry9qd5c1cDA

https://youtu.be/d2JJRPs3MQ4

https://youtu.be/Ry9qd5c1cDA
https://youtu.be/d2JJRPs3MQ4


Salsa suelta 
◦Salsa suelta to kolejna forma salsy kubańskiej. 
Wykonywane przez grupę osob, synchroniczne 
układy solo. Choreografie bogate w kroczki solo 
(footworki), oraz elementy innych stylów jak 

rumba, mambo czy tańce Orisha. 



Timba
◦Nowa odmiana salsy kubańskiej, ale także 
muzyki kubańskiej. Cieszy się ona coraz 
większą popularnością w Europie i na całym 
świecie. Czerpie bardzo dużo z 
afrokubańskiej kultury muzycznej. Bogata w 
wiele elementów rumby kubańskiej, 
interpretacji muzyki i ruchów poszczególnych 
Orishas *

https://youtu.be/y15z3CdnbZI

Timba solo : https://youtu.be/mMBCqHm0Unw

* O tym więcej w kolejnej prezentacji  ☺

https://youtu.be/y15z3CdnbZI
https://youtu.be/mMBCqHm0Unw


◦Pozostałe style salsy tak naprawdę nie pochodzą  
tylko z Kuby. Duży wpływ na ich powstanie miała 
Ameryka oraz Europa. Cieszą się one dużo większą 
popularnością, gdyż zwracają uwagę barwnymi 
strojami, dynamiką, charakterystyczną energiczną 
muzyką jak również robiącymi wrażenie  
akrobacjami wykonywanymi przez tancerzy. 

◦Poznajmy zatem i ten taneczny świat ☺



Salsa Los Angeles (on 1) 
◦ Styl ten powstał w Los Angeles głównie dzięki 

braciom Vasquez. Jest to styl liniowy czyli wszystkie 
figury wykonuje się w jednej linii. Styl bardzo szybki i 
widowiskowy, bogaty w charakterystyczne spiny 
(liczne i szybkie obroty partnerki), emenety shines 
oraz figury akrobatyczne. Ma na celu „prezentacje 
/pokazanie” piękna partnerki w tańcu. Ten rodzaj 
salsy z pewnością króluje na pokazach i scenach w 
Polsce i Europie. Szokuje zarówno bardzo trudnymi i 
widowiskowymi choreografiami jak również skąpymi 
i kolorowymi strojami tancerzy.

◦ Spiny to trzeba zobaczyć  ! ;) 

https://youtu.be/V5E-KX_WEjQ

https://youtu.be/V5E-KX_WEjQ


Pachanga: 
https://youtu.be/H1wuuE70iFs

https://youtu.be/iXOuzMZ8TtU

https://youtu.be/RoMdOxZbhVw

https://youtu.be/H1wuuE70iFs
https://youtu.be/iXOuzMZ8TtU
https://youtu.be/RoMdOxZbhVw


Salsa New York style (zwana też 
„mambo”) 

◦ Powstała z połączenia mambo wywodzącego się z tańców 
afrokubańskich oraz pachangi i boogaloo. Ten styl salsy 
charakteryzują ruchy płynne, zmysłowe,subtelniejsze i 
delikatniejsze niż w salsie Los Angeles (LA). Jest bogatrzy w 
elementy akcentowania w ciele muzyki oraz interpretacji 
ementów muzycznych poprzez odpowiednie kroki. Przez 
większość czasu tańczy się ją w parach, niektórzy z tancerzy 
decydują się na wzbogacenie tańca w elementy solowe 
zwłaszcza profesjonalne pary pokazowe, tworzące taneczne 
show. 

◦ Improwizowane kroki solowe to tzw. SHINE STEPS lub SHINE często 
wykorzystywane podczas zajęć salsy solo dla kobiet. Można 
często zaobserwować je podczas tańca socjalnego, na 
festiwalach czy imprezach tanecznych. 

https://youtu.be/jFS6019dBRw

https://youtu.be/jFS6019dBRw


Salsa New York style (mambo on 
2)
◦Styl stworzony w latach 70tych przez Eddiego 
Torresa urodzonego w Portoryko. Powstał przez 
połączenie oryginalnego mambo z latin hustle i 
innymi stylami. Od tego czasu rozwinął się pod 

wpływem między innymi tańca jazzowego, 
tańca współczesnego i tańców afrokubańskich. 
Tańczony jest w rytmice na dwa (break on 2). 



Mambo 

◦Kubański taniec ludowy, który 

ewoluował przez lata do rangi 

tańca towarzyskiego. 

Charakteryzuje się dość szybkim 

tempem. W krokach i akcji tańca 

nieco przypomina sambę. Rytm, 

który był początkiem mambo 

stworzyła  go fuzja swingu oraz 

muzyki kubańskiej. Taniec ten 

ukształtował się w latach 30 XX 

wieku. 



Boogaloo ( boogalu) 

◦Gatunek muzyki latynoskiej, jako taniec bardzo 
popularny w Stanach Zjednoczonych w latach 
60tych. Miał swoje początki w Nowym Yorku. 
Boogaloo zostało wyparte przez muzykę i rytmy 

zwane salsą ale nadal istnieje w rytmach i 
piosenkach dzisiejszej salsy. 

https://youtu.be/2gGQmLYVZe0

https://youtu.be/2gGQmLYVZe0

