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Flava Dance Magazine powsta-
ło dzięki wszystkim tym, którzy 
wyrażają się poprzez taniec, 
tym którzy interpretują muzykę 
własnym ciałem i próbują kształ-
tować go na swój indywidualny 
sposób. Dzięki ludziom i dla ludzi, 
którzy nie boją się „sceniczności” 
oraz sami tworzą nowe drogi dla 
rozwoju naszej  kultury. Dla tych 
co już „tu” są i dla tych co stawiają 
pierwsze kroki. 

Godziny treningów, a co za tym 
idzie ogromne doświadczenie 
przelane na papier, pozwoli nam 
stworzyć kompendium wiedzy dla 
tancerzy i ludzi utożsamiających 
się zarówno z kulturą tańca, jak 
również z kulturą Hip-Hop.

Znajdziecie tu ogromną ilość 
informacji dotyczących Breakingu, 
Funk Styles i Hip-Hop Dance, 
pomocnych w nauce owych styli 
oraz  niezbędną wiedzę dotyczącą 
ich historii, rozwoju i perspektyw.

Oprócz obszernych relacji 
z najważniejszych imprez z kraju 
i ze świata. Będziecie mogli zapo-
znać się z myślami największych 
kocurów, dla których taniec jest 
życiem. 

Wywiady i relacje uzupełniane 
będą o kalendarium, w którym nie 
umknie nam żaden turniej, żadne 
warsztaty i żaden jam... 
Zaprowadzimy Was do najlep-
szych szkół i damy  nieograniczo-

ne możliwości do oceny polskiej 
sceny tańca. 

Chcemy zarażać Was wspólną 
pasją!

Ciekawi jesteśmy opinii, a nasze 
drzwi pozostają otwarte dla inte-
resujących pomysłów z całego 
kraju. Dlatego też, postanowi-
liśmy podzielić naszą redakcję 
na rejony: wschód, zachód, 
północ, południe i centrum. Dzięki 
takiemu działaniu, oraz współpra-
cy z portalem break.pl będziecie 
mogli współtworzyć charakter 
magazynu.
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BBOY

Breaking Witaj Reveal. Powiedz nam jakie były Twoje początki z tańcem?
Jak zacząłem? To było dawno temu, w zatoce położonej w okolicach San Francisco. Miałem 12 lat. Breakin wówczas przeżywał swoją reaktywa-cje, pamiętam jak wszyscy dookoła zaczęli to robić. Jednak to nie był jeszcze B-boying, była to bardziej mieszanka House’u połączone-go z Hip-Hopem, Popping’iem i Breaking’iem. Niedługo po tym przeprowadziłem się do San Diego i tam zacząłęm uczyć sie prawdzie-wej drogi i prawdziwego podejścia. Miało to miejsce w 1995 roku, kiedy nadszeł B-BOY SUMMIT.

Kim był Twoj pierwszy sensej, jeśli takiego wogóle miałes?
Nie nie miałem senseja (mistrza) czy nauczyciela, jedynie moi ‘’bracia’’ najbliżsi przyjaciele i uliczny beat. Ikony takie jak Creazy Legz, Ez Rock oraz Storm jako pierwsi mieli na mnie wielki wpływ i budowali moją inspi-rację. Jednakże cieżko pracowałem i trenowałem sam. Szybko się uczę, więc dawało to wymierne  efekty.

Kiedy wychodzisz na bitwę, 
co wówczas myślisz?  Co kołacze Ci sie w głowie? Czy Twój set jest przygotowany, wyuczony, czy może bardziej jest to kwestia freestyle’u? Dobre pytanie. Kiedy idę na bitwę nie myślę zupełnie o niczym, prócz 

tego, żeby wypaść jak najlepiej, Zrelaksować się na maksa i czerpać ogromną przyjemność z muzyki. Czasami, owszem, mam przygoto-wany set, jednak najcześćiej staram się freestyle’ować.

To był Twój pierwszy raz w Polsce. Co możesz powiedzieć o Polskim duchu B-boyingu?
Byłem bardzo zafascynowany i zainspirowany, zarazem przez pol-skich B-boys, którzy rozumieją „get down’’, czyli jak wbijać się w parkiet i w muzykę, rozumieją własne flow, rozumieją co to znaczy mieć własne flow, rozumieją jak tańczyć, rozumie-ją wszystko, a poza tym wychowują kolejne pokolenie dobrych dziecia-ków.

Wiem, że dużo podróżujesz, i zdo-byłeś doświadczenia z różnych b-boy’owych scen na całym Świecie. Co odnalazłeś w Polskiej scenie? Czy w naszym Breaking’u jest coś charakterystycznego?
Podróżuję bardzo często i widziałem tyle przeróżnych bitew i przeróżnych stylów, ale Polska scena jest na dro-dze na sam szczyt.  Nie mówię o jakiejś ekipie czy jednym B-boy’u ale o Was wszystkich. Spostrzegłem, że każdy dzieciak, każdy B-boy i każda B-girl tańczą w oryginalny sposób i to czyni Was unikatowy i oryginalnymi. Czysty freestyle i ta-niec, tak jak powinno być! To czyste szaleństwo, jak można być tego świadomym w tak młodym wieku!

Uczestniczyłeś w Polskim turnieju „MY FAVOURITE BEATS”  jako sędzia. Jakie były dobre i złe strony tego eventu?
Turniej był naprawdę dobry, ale dawało sie odczuć, że jestem tam zbyt długo. Takie wrażenie sprawiały przerwy pomiędzy bitwami. Całość oceniam bardzo dobrze. Wiecej czasu pomiedzy bitwami oznacza wiecej kółek (cyphers).

Co możesz powiedzieć o poziomie tych zawodów, i o poziomie ekip biorących w nim udział?
Poziom turnieju był naprawdę dobry, dobrze zorganizowany i był dedykowany B-boyowi, który od nas odszedł, co czyni ten turniej jeszcze bardziej spacjanym. Jeśli chodzi o poziom ekip to był zdumiewający. Nigdy nie widziałem tyle świeżyzny z jednego tylko kraju. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ ekipy te pochodżą z kraju, który nie otrzymuje 

zbyt dużo wsparcia z b-boy’owego społeczeństwa (hip-hop communi-ty). Szczerze, czasami bez wsparcia czy kasy jesteś jeszcze prawdziw-szym B-boyem.

Jak sądzisz, czy Polska scena B-boying’u bedzie naprawdę niebez-pieczna w niedalekiej przyszłości dla innych krajów?
Zdecydowanie tak. Są niebez-pieczni i mogą przerazić każdego. Wiem to napewno, ponieważ nadal jesteście młodzi. Więc jeśli będziecie nadal podążali tą drogą, to tylko sobie wyobraźcie co sie stanie kiedy nabierzecie wiecej doświadczenia i zmierzycie sie ze światem.

Jeśli miałbyś powiedzieć jedno zda-nie do wszystkich B-boys i B-girls na calym świecie?
Powiedział bym jedną rzecz. TANIEC, NAUKA, REPREZENTACJA.

Czy kiedykolwiek powrócisz do Pol-ski, aby zmierzyć sie na polskim polu bitew?
Tak oczywiśćie chcę powrócić, żeby sie z wami zmierzyć, ale tylko wtedy, kiedy będę przygotowany i goto-wy, jednak myślę, że jestem nieco za stary dla młodego pokolenia. Oni mogą tańczyć po wszeczasy, wiecznie niezmordowani, kiedy moje płuca są pełne dymu (ganja) i pracy na pełny etat haha.

Powiedz proszę, coś prosto z serca dla wszystkich polskich B-boys i B-girls.
Chcę Wam powiedzieć: dbajcie o ciężką pracę nad samym sobą, bo idziecie w najlepszym kierunku z możliwych. Pamiętajcie, by czer-pać zabawę z tańca bo to jest właś-nie dla Nas. Jesteśmy tymi, którzy nie mają za wiele, więc tańczcie, jakby to była miłość Waszego życia!

txt.: EnZoo

ReVeal
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Poe one 
zulu kingz

Poe One, reprezentuje Style Ele-
ments, Rock So Fresh i Zulu Kings.

Jak długo tańczysz?
B-boying’iem zajmuję się od 82, ale 
tańczę całe swoje życie.

Jak wyglądała scena w czasach, 
gdy zaczynałeś, a jak wygląda dziś? 
Co jest największą różnicą?
Kiedy zaczynałem, scena była 
bardziej wściekła. Bitwy mogły się 
odbywać właściwie zawsze. Mogłeś 
np.: iść przez pasaż handlowy, 
a ktoś mógł Cię klepnąć w ramię 
i powiedzieć „chodźmy na ze-
wnątrz”! Wtedy każdy miał swój 
specjalny krok, który był opanowany 
do perfekcji! Zawody były organizo-
wane bardzo rzadko, dużo częściej 
B-boys spotykali się spontanicznie 
idąc na żywioł. Mogłeś siedzieć 
sobie na lekcji, a jakiś dzieciak 
mógł wpaść do Twojej klasy i po-
wiedzieć, że na zewnątrz czekają 
jacyś B-boys, którzy chcą wałczyć 
z kimkolwiek z twojego bloku czy 
dzielnicy. Wtedy uciekaliśmy z lekcji 
i biegliśmy po nich, po to by z nimi 
walczyć! Styl ubioru także był inny. 
Mogę też powiedzieć, że wtedy było 
o wiele więcej B-boys! Wszyscy byli 
także bardzo młodzi! Dziś wydaje 
się, że ludzie zapomnieli, że Brea-
king został stworzony przez dziecia-
ki, których życie było z góry skazane 
na niepowodzenie. Wtedy wszyscy 
byliśmy naprawdę nieźli w wieku 14-
16 lat! Wielu z nas przestało tańczyć 
w późniejszych latach. Obecnie 
wszyscy najlepsi gracze są dorośli. 
To w pewnym sensie zabrało trochę 
charakteru z tej gry. W dzisiejszych 
czasach jest zdecydowanie za dużo 
wielkich imprez i zawodów a sta-
nowczo za mało Jam’ów. B-boys, 

kiedy ja byłem dzieckiem pojawiali 
się na Jam’ach, po to, by walczyć 
o szacunek i reputację.
Dziś wygląda to tak ze ludzie jadą 
na zawody, tylko gdy do wygrania 
jest naprawdę spora suma pienię-
dzy. Natomiast jeżeli nie wygrają 
to się denerwują, pomijając fakt, iż 
mimo, że przegrali być może tańczy-
li tego dnia lepiej niż kiedykolwiek. 
Robią to z niewłaściwych powodów. 
Kiedy byłem dzieckiem, tańczyliśmy 
by pokazać innym, że istniejemy, 
że jesteśmy silni, i że żyjemy. Jestem 
szczęśliwy, że dziś B-boy’ing jest 
światowym fenomenem. Róbcie to, 
co robicie, tylko nie zapominajcie 
przy tym o korzeniach tego wszyst-
kiego.

 

Jak B-boy’ing zmienił Twoje życie?
W dzieciństwie dał mi cel w życiu 
i po przez taniec stałem się pew-
niejszy siebie. Pozwolił mi być sobą 
i kreować własny styl. W młodości 
dał mi życie, w ten sposób stałem 
się człowiekiem którym jestem 
dzisiaj!
B-boy’ing daje mi także zaszczyt 
odwiedzać inne kraje, by uczyć 
i przekazywać wiedzę którą zdo-
bywałem przez te wszystkie lata. 
Dał mi szacunek na światowym 
poziomie. Otworzył mój umysł, 
by zobaczyć inne części świata, 
oraz dał mi najlepszych przyjaciół, 
jakich można mieć z każdego końca 
świata.
Breaking nie był jedynym elemen-

tem, który zmienił moje życie. Cała 
kultura Hip-Hop je zmieniła! Kiedy 
widzisz uśmiechnięte dziecko, 
a oczy świecą mu się z radości, 
tylko dlatego, że ściskasz mu dłoń 
zdajesz sobie sprawę że B-boy’ing 
ma naprawdę wielkie znaczenie, jest 
darem! Wierz mi na słowo!

Co robisz oprócz B-boying’u?
Naprawdę nic innego! LOL! Tylko 
żartowałem! Jestem także Writer’em. 
Montuję filmy, obecnie staram się 
napisać książkę. Jestem kimś 
w rodzaju opiekuna dla wszyst-
kich moich przyjaciół i całego 
hip-hop’owego świata! Od czasu 
do czasu projektuję własne ubrania. 
Pracuje nad otwarciem sklepu. 

Jestem nauczycielem i uczniem 
historii naszej kultury i tańca. Robię 
przedstawienia teatralne. Jestem 
organizatorem zawodów i walk. 
Sądzę, że wszystko co robię, jest 
oparte na tym, czego się nauczyłem 
poprzez Hip-Hop i ulicę.

Co jest dla Ciebie najważniejsze 
podczas sędziowania?
Wszystko! Muzyka, flow, finezja, 
energia, powtórzenia, freezes w kie-
runku ekipy, z którą walczysz, wy-
kończenia, oryginalność, charakter, 
znaczenie tego, co robisz, zgranie 
ekipy, podstawy, ale najważniejsze 
jest zrozumienie podejścia do tego 
tańca! Jest dużo rzeczy, na które 
trzeba patrzeć i które trzeba słyszeć.
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Byłeś sędzią na MIGHTY 4 POLAND. 
Co sądzisz o tej imprezie? Co są-
dzisz o polskich B-boys i B-girls?
Cztery słowa! Świeżość! Keep on 
Rocking! ( róbcie swoje).

Czym jest dla Ciebie “walka”?
To zależy. Jeśli jestem na zawodach 
i walczę przeciwko mojemu ziom-
kowi, wtedy jest to tylko zabawa, 
wymiana ruchów. Ale kiedy jestem 
w kole i nie znam Cię a Ty próbu-
jesz mnie sprowokować, energia 
jest trochę inna. Prawdopodobnie 
ciągle walczyłbym przeciwko Tobie 
z uśmiechem. Ness mówi, że mam 
coś, co nazywają postawą dżen-
telmena. Wiesz, pozwolę Ci zrobić 
to co chcesz, a sam przy tym za-
chowam spokój. To wygląda o wiele 
lepiej, kiedy paląc kogoś, kto cały 
się ekscytuje jesteś zrelaksowany 
i spokojny, a on zostaje spalony. Wy-
gląda to całkiem zabawnie. Zawsze 
się staram, żeby nie było widać 
po mnie wysiłku, wiesz o co mi cho-
dzi? Moja mama zawsze mówiła, 
żeby zawsze zachować spokój.
Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli 
ktoś mnie dotknie. Wtedy zaczyna 
się skakanie sobie do gardeł! Ale 
nawet wtedy staram się za zacho-
wać spokój! LOL! To wszystko 
zależy od osoby, od tego jak ktoś 
pojmuje słowo „walka”. Bardzo dużo 
zależy od tego, jak się czuję i jak mój 
przeciwnik się zachowuje podczas 
walki. To właśnie determinuje to, jak 
potraktuję tą walkę i jak będę się 
zachowywał. 

Jak możesz zdefiniować „podsta-
wy”?
Muzyka i pogląd na ten taniec! 
Do tego wszystkie ruchy, które  biorą 
się z reagowania na muzykę z pew-
ną postawą.

Jaka jest Twoja definicja „B-boy’a”?
To jest dusza! Twój sposób bycia. 
Czasami to, że tańczysz, nie czyni 
Cie B-boy’em. To jest coś, co tkwi 
w Tobie, w środku, lecz widać 
to również na zewnątrz. Twój styl, 
sposób w jaki się poruszasz nawet, 
kiedy nie tańczysz. Twoja postawa! 
Zdarzyło Ci się kiedykolwiek popa-
trzeć na kogoś i powiedzieć „Ten kot 
jest B-boyem”, chociaż on wtedy 
nawet nie tańczył? Miał po prostu 
tą swoistą esencję. To jest właśnie 
B-boy! Samo tańczenie, to po pro-
stu „kropka nad i”. To nie jest gra. Ty 
to czujesz! Albo lepiej, sprawiasz, 
że inni to czują!

Czy jest jakiś specjalny sposób, 
w jaki uczysz innych?
Niekoniecznie. Nie wiem, po prostu 
lubię uczyć. Myślę, że powinieneś 
spytać tych, którzy kiedykolwiek byli 
na moich warsztatach czy jest coś 
szczególnego w moim sposobie 
uczenia. Ja po prostu kocham 
przekazywać to, czego się nauczy-
łem przez te wszystkie lata. Myślę, 
że miłość, jaką mam do tego tańca 
i kultury determinuje to w jaki sposób 
uczę. Więc myślę, że kiedy prze-
kazuję innym swoją wiedzę, robię 
to z wielką pasją i pokorą! 

Each One Teach One!

Co dziś najbardziej Cię inspiruje?
Muzyka! To, w jaki sposób rozu-
miem taniec bardzo mnie inspiruje! 
Oraz całe zainteresowanie ludzi 
B-boying’iem. Informacje, których 
są ciągle głodni – to wszystko jest 
niesamowicie inspirujące.

Co Cię „denerwuje” w B-boying’u?
Ludzie, którzy nie szanują siebie 
nawzajem, którzy nie znają znacze-
nia tego, co robią. Ludzie, którzy nie 
są szczerzy sami ze sobą. Ludzie, 
nie szanujący się nawzajem z powo-
du różnicy stylów. Zbyt dużo kłótni 
miedzy pionierami. 

Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Przekazywanie wiedzy o tym tańcu 
przyszłym pokoleniom. Otwarcie 
własnego sklepu. W końcu wydanie 
własnej biografii na DVD. Konty-
nuowanie poszukiwań ku wiedzy 
o B-boyingu i cieszenie się z każdą 
minutą tego! Kontynuacja edukowa-
nia „zwykłych ludzi” o tym, co repre-
zentuje prawdziwy Hip-Hop. Zawsze 
być sobą!

Jakieś wskazówki dla B-boys i 
B-girls?
Róbcie swoje! Pokój, miłość i za-
bawa!

Dzięki za wywiad. Chciałbyś kogoś 
pozdrowić?
Pokój wszystkim na tym świecie, któ-
ry nazywamy Ziemią! Dużo miłości 
i szacunku dla Ciebie i Twoich ludzi. 
Dziękuję za wywiad. To dla mnie 
zaszczyt być częścią tego projektu. 
Peace and God Bless.
 

txt.: RafFuls

W Lutym tego roku na Jamie „Break 
It Down” w Toronto wKanadzie, 
zastosowano innowacyjny system 
sędziowania. Nie jest on może zbyt 
oryginalny ani wyszukany, jednak 
wcześniej nie był szczególnie 
stosowany, a w swojej prostocie naj-
bardziej oddaje stricte sędziowanie 
rundowe. Można nazwać ten system 
również Serve and Burn Format. 
Całość opiera się o zasadę dawania 
werdyktów tuż po każdej rundzie. 
Tancerz, który przegrał swoją rundę 
musi usiąść, żeby wyraźnie uwi-
docznić, że nie może dalej wspierać 
swojej ekipy. Pierwszeństwo wyjścia 
ma członek grupy, która wygrała 
ostatnią rundę. Mają oni wtedy sta-
tus Burn (czyli palą w tym momencie 
rywali), podczas gdy ekipa ocze-
kująca na uderzenie w tej części 
walki „służy” (Serve). Wygrywa crew, 
w którym najwięcej B-boys i B-girls 
stoi na nogach, czyli de facto ma 
więcej punktów na swoim koncie. 
Zawody w Toronto wygrała łączona 
ekipa z Nowego Jorku, pokazując 
klasę  w składzie:  Ken Fury (Supre-
me Beings), Rich (Full Force), Kid 
Glyde (Dynamic Rockers), Nemesis 
(Breaks Kru), Frankie (Supreme 
Beings).
Moim zdaniem, taki system powinien 
być częściej używany na zawodach 
w B-boying’u. Oczywiście ma on 
swoje plusy i minusy. Na pewno 
jego dużą wadą jest to, że ekipy nie 
mogą wprowadzić elementu strategii 
bitewnej, ogranicza się ona tylko 
do potyczek poszczególnych tance-
rzy. Nie można tak naprawdę ocenić 
poziomu zgrania grupy. Jednak pod 
względem czysto merytorycznym 
sprawdza się znakomicie, ponieważ 
teoretycznie eliminuje wątpliwości 
czy dana ekipa rzeczywiście wygra-
ła. Niewątpliwą zaletą tego systemu 
jest jego widowiskowość, mimo 
tego, że ekipy nie wykorzystują 
układów. Dochodzi pierwiastek psy-
chologiczny i motywacja jest o wiele 
większa dla każdego z tancerzy, 
a wynika to z faktu, że nikt nie chce 
przegrać swojej rundy i zakończyć 
walkę. 

                                                      
 txt.: Zyskill

Burn
oR

serVE
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Czym jest inspiracja?
Według W. Kopalińskiego: „na-
tchnienie, pomysł, wpływ, poddanie, 
podsumowanie myśli, pomysłu, 
sugestia”, zaś Inspirator - „sprawca 
moralny, ojciec (przywódca) ducho-
wy, ten, kto zachęca, podszeptuje 
– inspiruje”. Potocznie to czerpanie 
natchnienia od osób, które nadały 
pewien kierunek i są uważane za au-
torytet. Właściwy wybór mentora ma 
ogromny wpływ i fundamentalne zna-
czenie dla osób rozpoczynających 
swoją przygodę z tańcem. Nie mając 
doświadczenia o wiele łatwiej rozwi-
jać się i dążyć do doskonałości, gdy 
możemy obserwować ludzi lepszych 
od siebie. Wpatrujemy się w ich 
działania, a konkretniej w ruchy, jakie 
wykonują na parkiecie, poczym sta-
ramy się je naśladować. Fame tego, 
a nie innego „idola” jest po części 
odzwierciedleniem własnych prag-
nień, dając nadzieję na to, że kiedyś 
to my będziemy w podobny sposób 
postrzegani. Należy jednak pamiętać, 
by nie skupiać się tylko na pozyski-
waniem ruchów i przyruchów oraz 
wiernym ich odtwarzaniu; w takim 
przypadku nieświadomie stajemy się 
kopią innego tancerza (inspiratora), 
tracąc tym samym na oryginalności.

Skąd można czerpać inspirację?
Inspiracje najczęściej czerpiemy 
od innych tancerzy, z większym ba-
gażem doświadczeń i posiadających 
określony autorytet w środowisku. 
Dzięki temu podążamy podobną 
drogą, wcześniej przemierzoną już 
przez kogoś, omijając przeszkody, 
które spotkały naszego inspiratora, 
co pozwala uniknąć jego błędów. 
Ważną rolę w edukacji odgrywają 
warsztaty i szkolenia u innych tance-
rzy, gdzie możemy obserwować jak 
oni traktują taniec, jak pracują nad 
swoimi moves’ami. 
Często szukamy natchnienia 
wśród osób z naszego środo-
wiska, z ekipy lub znajomych 
tancerzy. W następstwie tworzą się 
określone kręgi osób tańczących 
w podobny sposób, posiadają-
cych charakterystyczny tylko dla 
nich styl. 

Źródłem inspiracji mogą być również 
inne techniki i style taneczne. Jazz, 
który charakteryzuje się ciągłością 
ruchu, płynnego przechodzenia 
z pozycji w pozycję, zachowując 
naturalność, opierając się na ruchu 
synkopowanym (nieświadomie wyko-
rzystywanego przez wielu 
B-boys) oraz izolacji ruchu. Salsa, 
gdzie charakter 
tańca podkreślają pewne „uliczne 
nieczystości”. Capoeira, czyli najpięk-
niejsza sztuka walki i najgroźniejszy 
taniec; wykorzystuje elementy akro-
batyki, a walka i jej przebieg (tempo) 
jest silnie uzależniona od muzyki tj. 
rytmu, jaki w danym momencie grają 
(bądź wystukują) capoeiristas.W 
każdym z podanych przykładów 
inspiracja musi być bezpośrednio 

związana z interpretacją, by ruchy 
zaczerpnięte z innych styli posiadały 
B-boy’owy flavour. To dzięki temu 
stajemy się oryginalni.
Wenę do tworzenia własnego stylu 
możemy pozyskać także z całkowicie 
odrębnych dziedzin życia, czego-
przykładem stają się sztuki walki takie 
jak karate, tae kwon do itp. Potwier-
dzeniem tej tezy są w szczególności 
oldschool’owi B-boy’e, którzy opierali 
swoje ruchy o elementy podpatrzone 
w dalekowschodnich filmach wideo.  
Orientalne pozycje przyjmowane 
przez wojowników były odwzorowy-
wane przez tancerzy. Ruchy w tańcu 
to sztuka improwizacji i interpretacji. 
Warto szukać natchnienia pośród 
innych form ruchowych, dyscyplin 
sportowych, gier zespołowych 

iNSpiracja np.: koszykówka czy piłka nożna. 
Obserwując sposób poruszania się 
zawodników, ich gesty i zachowania 
z powodzeniem możemy wykorzy-
stywać do tworzenia własnego wize-
runku. To, jak ważną rolę w kreowaniu 
stylu pełni inspiracja można zoba-
czyć w filmie „Detours” (gorąco po-
lecam), w którym Elsewhere, Midus, 
Kujo i Rawbzilla pokazują całkiem 
odrębne spektrum ruchowe w tańcu. 
Bohaterowie produkcji poświęcili 
rozdział na porównanie zainspiro-
wanych ruchów z tymi oryginalnymi, 
wykonywanymi przez innych ludzi, 
ludy afrykańskie czy też zwierzęta.

Dla przykładu: Elsewhere symulował 
naturalne ruchy kangura. (nie mylić 
z Kangurem ze Stylowej Spółki Spo-
łem – gorąco pozdrawiam zwariowa-
nego Poznaniaka!)

Czy warto się inspirować?
Oczywiście, że warto!! Wszystko 
jednak trzeba wykonywać z umia-
rem. Gdyby nie inspiracja dzisiej-
szy B-boy’ing nie wyglądałby jak 
teraz. Trzeba jednak szukać złotego 
środka, by zachować swoją twarz. 
To ten element – smaczek, którego 
dodajemy do całego movementu, 
komponując nasz własny styl.

Inspiracja vs kopiowanie!
Nadmierne czerpanie inspiracji = 
kopiowanie? Tylko gdzie jest granica 
przy wzorowaniu się na kimś/ czymś? 
Jak jej nie przekroczyć? To chyba 
pytania, które nieustannie nasuwają 
się każdemu. Najważniejsze to, 
by w ruchach pozostawać sobą. To, 
że ktoś inspiruje się innym tancerzem 
nie musi oznaczać, że będzie wyglą-
dał jak on. Dlatego każdy powinien 
z głową wykorzystywać doświadcze-
nie swojego mentora i interpretować 
to na swój własny, nieograniczony 
niczym sposób. 

Inspiracja vs foundation!
Fundamenty stylu stanowią historię 
tańca. Nigdy nie można zapomi-
nać, skąd wziął się nasz styl i nie 
należy zaniedbywać podstaw. Jest 
to ciągła praca nad rozszerzaniem 
swoich podstawowych ruchów, 
dodając szczypty własnej interpreta-
cji. Wiąże się to z tym, że wszystkie 
style, nie tylko taneczny, posiada 
swoje zaplecze ruchowe. W karate 
nazwane jest to Kihon, w B-boying’u 
-  foundation. Gdyby nie te określenia 
zarówno Karate jak i B-boying zosta-
łyby zapomniane, dlatego inspiracji 
powinniśmy szukać w podstawach, 
historii i ludziach będących legenda-
mi – również żywymi, bo to od nich 
możemy dowiedzieć się najwięcej.
 
Zakończenie - Inspiracja vs oryginal-
ność!
„Creative people are committed 
to risk. The creative person always 
walks two steps into the darkness. 
Everyone can see in the light... the 
real heroes delve in the dark.” Albert 
Einstein. Hasło to stało się jednym 
z czołowych w filmie, o którym 
wspomniałem wcześniej – Detours. 
Mimo, że pojawiło się tylko częś-
ciowo, to było dokładnym odzwier-
ciedleniem tego, co powinno być 
związane z każdą kreatywną osobą, 
iż postanowiłem umieścić je jako 
zakończenie artykułu. 

Pamiętajcie o inspiracji, jednocześnie 
nie zapominając o tym wszystkim, 
co jest w was samych, o interpretacji 
na własny, niepowtarzalny sposób 
i własnej tanecznej twarzy – oryginal-
ności. 

txt.; RoOdy BGII
foto:  Artur Świerczyński
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Zaczeło się. 
Druga edycja My Favourite Beat’s, 
zresztą tak jak i pierwsza, nie była 
„imprezą” na której najważniej-
sza była rywalizacja. Pośród walk 
„śmietanki” Polskiej sceny Breakingu 
i dopingu publiczności dało się wy-
czuć motyw, dla którego zebraliśmy 
się w Siedlcach. 

Spasiba  daje Nam wszystkim niezły 
przykład. Nie będę pisał o trudach 
zoorganizowania eventu, bo z tym 
problemem borykają się Ci bardziej 
ambitni czy zaradni, którzy są wśród 
Nas, a o samej ideii.

„Tam gdzie grają funk’a, w białych 
szatach pokazują Bogu styl swojego 
tańca”.

Świetne słowa, głębokie. Tak 
od siebie... nie wiem juz sam czy 
przyczyną rozpadu Spasiba było 
odejście Lego czy poprostu bylismy 
każdy dla siebie totalnym indywidu-
um. Wiem, że wspólna koncepcja 
pozwoliła reaktywować owy memo-
riał i na nowo spotkać się na parę 
godzin ze sobą i z Wami. Lego dalej 
Nas łączy, tak jak inni B-boys, czy B-
girls, których nie ma już na parkiecie 
u naszego boku, łączą  Was. 

Patrząc na Nas z góry, dopingują, 
dają otuchy i motywują. Motywu-
ją do takich działań jak MFB, czy 
WCH.  Jesteśmy w stanie tylko 
nosić w sobie o Nich pamięć, a jak 
się zorganizujemy stworzyć coś 
na większą skalę.  

Pamiętacie pierwszą edycję MFB? 
Albo jakikolwiek inny memoriał?

Ja pamiętam i nie wstydzę się 
powiedzieć, że najważniejsze jest 
te parę chwil, w których nie jest się 
w stanie powstrzymać emocji, a za-
razem cisnących się do oczy łez.
Minuta ciszy... a następnie minuta 
ogromnego hałasu, po to tylko 
by „obudzić wiecznie uśpionych” 
i pozwolić Im kolejny raz poczuć 
prawdziwy b-boy’owy klimat, którego 
często Oni sami nas „uczyli”.

Jesteśmy spolecznością, wspieraj-
my się i nie zapominajmy. Bądźmy 
poza podziałami  i stereotypami. 
Wspólnie twórzmy ideę pozwalają-
cą być poza nimi. Ideę wsparcia, 
pamięci, wzajemnej pomocy i całej 
kultury Hip-Hop.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
przybyli.  

BGIRL K-TEE  Z SANT-PETERSBUR-
GA
 
Laureatka  pierwszego miejsca 
w bitwach 1 na 1 na Bgirl Session 
2009 w Mińsku. 

Bgirl K-tee ma 21 lat. Mieszka w Ro-
sji, gdzie pracuje, uczy się i trenuje 
w Sanki-Petersburgu.
Jak mówi sama: „Tu moje wszystko, 
moja rodzina, moi przyjaciele, moje 
życie, moja radość, tu wszystka 
ja”. Tańczy b-boying od 2006 roku, 
kiedy zapoznała się z ekipą TOP 9. 
Pod ich mistrzowskim nadzorem 
zaczęła pierwsze treningi. Duży 
wpływ na jej pierwsze niewinne kroki 
wywarł b-boy Masta BK z TOP 9. 
Ma za sobą sportowa przeszłość, 
przez 10 lat uprawiała gimnastykę 
artystyczną (rhythmic gymnastic.) 
Jak sama mówi czasem jej to po-
maga przy b-boyingu a czasem 
wręcz przeciwnie. Teraz skupiła się 
tylko na breaking’u. To taniec stał się 
częścią jej życia, a gimnastyka to już 
odległa przeszłość. 

Bgirl K-tee trenuje od 3 do 5 
razy w tygodniu po 2-3 godziny 
dziennie,jednak to jej nie wystarcza. 
To co ćwiczy na danym treningu  
zależy od samopoczucia i humoru, 
ponieważ wyraźnego planu nigdy 
nie ma. Mówi: „jak duszy odczuwa 
tak i trenuję”. Chce  więcej jeź-
dzić na różne jamy i mistrzostwa, 
bo wie, że to daje pewny określony 
emocjonalnie-energetyczny ładunek 
i radość kontaktu z bliskimi ludźmi 
którzy maja taką samą pasję. 
K-tee w tańcu inspiruje przede 
wszystkim James Brown. Jeśli cho-
dzi o b-boys to są nimi jej pierwsi 
„nauczyciele” z TOP 9 crew, b-boy 
Tony Rock, bboy Disco-t i tacy 
ludzie jak b-girl Nadia (DFS/PLA-
NET FUNK) oraz b-boy Flea Rock 
(SMC/SKMZ). 
W obecnej chwili tańczy ze swoimi 
braćmi. Wspólnie niedawno założyli 
ekipę pod nazwą FOOTCRIMEZ. 
W ciągu pól roku istnienia  grupy 
już kilka razy wyjeżdżali do Europy, 
co dla rosyjskich b-boys nie jest  
takie proste jakby chcieli. 

K-tee mówi, że nie ma planów 
na przyszłość, ponieważ kiedy                    
cokolwiek planuje wszystko zdarza 
się odwrotnie, dlatego wybrała life 
style-freestyle. Jedyne o czym marzy 
od dawna to wziąć udział w jakimś 
europejskim konkursie dla b-
girls wraz ze swoją koleżanką Kris-t 
z Kaliningradu, być może to będą 
BOTY.

txt.: LaDY FLOw

Bgirl k-TeE
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bBOYRAfael 

rOcking boys

Po raz pierwszy pokazał swoje 
umiejętności podczas „Mighty4 
Poland”, gdzie biorąc udział w fo-
otwork contest dotarł do samego 
finału turnieju, co okazało się sporą 
niespodzianką. Należy do łódzkiej 
grupy „Rocking Boys”, która repre-
zentuje młode pokolenie polskich 
b-boys. Jego ruchy sprawiają 
wrażenie „dłubanych” i szarpanych, 
a styl utrzymany jest w klasycznym 
tonie. Gdy będziecie mieli okazję 
oglądać Rafaela na żywo warto 
zwrócić uwagę na jego pracę nóg, 
która powoli zaczyna tworzyć cieka-
wą historię. Zapraszam do rozmo-
wy, przed Wami B-boy Rafael.

Ostatnio widziałem Cię razem 
z ekipą w Lublinie, gdzie braliście 
udział w bitwie 5vs5. Jak wrażenia 
z imprezy?
Impreza dobrze zorganizowana, 
jednakże nie podobał mi się klimat, 
publiczność jakby nieobecna była. 
Przez to nie czułem się najlepiej 
pomimo tego, iż przed dzień ostro 
tańczyliśmy na korytarzach bursy 
szkolnej w Lublinie. Jeśli chodzi 
o same walki to myślę, że stały 
na dość wysokim poziomie. Byliśmy 
jak najbardziej zadowoleni z siebie.

Jednak nie wygraliście. W ćwierć-
finale turnieju pokonała Was grupa 
Lajony Kingz.
Osobiście nie byłem sobą na tych 
zawodach. Zacząłem wartościo-
wać ruchy, co prowadzi na walce 
do zguby, gdyż w umyśle człowiek 
zaczyna dzielić ruchy na gorsze 
i lepsze. Ten typ myślenia ograniczył 
moją interpretację muzyki i zatarł 
emocje. Teraz odpowiedź na py-
tanie: Tak, przegraliśmy ale myślę, 
że nie dużo brakowało aby wygrać. 
Po prostu zabrakło płynności, 
dokładności i pewnie doświadcza-
nia, które mają Lajony, a które my 
dopiero zdobywamy.

Tak, to widać, że jesteście młodą 
ekipą. Od jak dawna pojawiacie się 
na zawodach razem?
„Rocking Boys” było na początku 
tylko projektem trzech osób tj. 
Fabian, Sanka, Wiewióra byłych 
członków łódzkiej ekipy „Sonic 
Force”. Oczywiście każdy z nas był 
już wcześniej na polskiej scenie, 
tylko w innych ekipach. Pierwszy raz 
wystartowaliśmy na początku 2007 
roku, bodajże była to jakaś impreza 
w Słubicach. Po tywm zaliczyli-
śmy jeszcze kilka imprez. Myślę, 
że dopiero od 2008 roku na dobre 
zagościliśmy na polskiej scenie
b-boyingu, wtedy gdy doszedł Kid, 
Matiz i Ja.

Ty też wcześniej reprezentowałeś 
inną ekipę?
Tak, było kilka ekip, ale wymienię 
tylko ekipę Technic Skillz z Lubina 
z którymi to startowałem na kilku 
imprezach. Pozdrawiam oczywiście 
chłopaków!

Po Lublinie bardzo chciałem spytać 
Cię, czy lubisz ekipę Ghost Crew, 
a szczególnie jednego z jej liderów 
– B-boy Ata?
A skąd to pytanie? (śmiech)

Wydaje mi się, że jeśli nie jest Twoją 
inspiracją, to przynajmniej jednym 
z ulubionych b-boys.
Ani jedno, ani drugie. Lubię skandy-
nawski b-boying, ale w żadnym wy-
padku nie czerpię z niego inspiracji. 
Szukam jej gdzie indziej i wcale nie 
w b-boyingu.
 
Jeśli lubisz skandynawski b-boying 
to na pewno go dobrze znasz. Gdy 
na Ciebie patrzę niektóre ruchy, 

a nawet sposób bycia na parkiecie 
jest podobny do tego w jaki spo-
sób prezentuje go Ata.
Wiesz, pierwszy raz spotkałem się 
z takim stwierdzeniem i jestem tym 
zaskoczony, a nawet zażenowany. 
Nigdy nie próbowałem tańczyć jak 
ktoś inny, a tym bardziej zacho-
wywać się w inny sposób niż ten 
utrwalony przez 20 lat mojego ży-
cia. Lubię skandynawski b-boying, 
ale nie wnikam w jego scenę i nie 
szukam po necie materiałów. 

Nie miałem nic złego na myśli. 
Co więc jest dla Ciebie inspiracją 
przy budowaniu własnego stylu 
i flow?
Nie wiem, co miałeś na myśli ale 
od dłuższego czasu próbuje sam 
wykreować swój styl nawet kosztem 
starych ruchów, które przez to, 
że ktoś inny wykonuje staram się 
ich mniej używać.Tak było z ma-
teriałem, który podesłał mi ktoś 
z mojej ekipy z finałów „Mighty4” 
w San Francisco, gdzie Yarko miał 
walkę właśnie z Flomasterem. To on 
zrobił specyficzny ruch na foot-
worku, który powstał u mnie kilka 
miesięcy wcześniej na freestylu 
również na „Footwork Contest 
Mighty4 Poland”. Nie lubię takich 
sytuacji. Bo przez to, że jestem 
mniej znany automatycznie ruchy 
przypisywane są osobie bardziej 
znanej, a to jest bardzo irytujące. 
Jeśli chodzi o inspirację to jest nią 
życie. Jestem dobry obserwatorem, 
doszukuje jej w naturze, codzien-
ności, filmie, na uczelni, a ostatnio 
nawet w fizyce kwantowej (śmiech). 
Na każdy ruch próbuje spojrzeć 
z różnych płaszczyzn. Nie ukła-
dam schematów, tańczę głównie 
na freestyle, gdzie ruchy wykony-
wane są intuicyjnie, emocjonalnie 
i naturalnie. Jeśli taniec ma być 
prawdziwy to nie ma innej drogi jak 
czerpanie z natury.

Miałem na myśli, że niektóre Twoje 
ruchy wyglądają bardzo podobnie 
do ruchów Fina. Może tu nie chodzi 
o ruch, a pewien sposób myślenia 
i postrzegania tańca. Flomaster 
to jednak postać ze starej szkoły, 
a przecież Ty, czy Ja ciągle z niej 
czerpiemy. 
Możliwe, ale warto zauważyć, 
że u Aty, Flomastera i u mnie - ruchy 
powstają najczęściej na freestyle’u. 
Wnioskować można, że jest to ukie-
runkowane odpowiednim myśleniem 
lub bazowaniem głównie na natu-
ralnych ruchach, wrodzonej intuicji 
i na predyspozycjach człowieka. Nikt 
z nas nie robi tych kroków identycz-
nie, ale każdy zaznacza w charakte-
rystyczny dla siebie sposób. 

To prawda. Jednak ten sam ruch 
pozostanie tym samym ruchem wy-
konany tylko w inny sposób, przez 
innego człowieka. Jasne, że bazą 
takiego tańczenia mogą okazać się 
naturalne ruchy i wrodzona intuicja, 
ale kto powiedział, że nie można ich 
sobie wyrobić na kanale youtube? 
Nasuwa się zatem pytanie, czy 
w końcu nie będziemy mieli za dużo 
„tych samych” ruchów, i czy nie war-
to raczej od takich ruchów jednak 
uciekać?
Masz rację i najgorsze jest to, że 
b-boy, który będzie bardziej znany 
przywłaszczy sobie każdy ruch, 
nawet jeśli go nie wymyślił. Bycia 
człowiekiem nie da się nauczyć 
przez youtube.com, dlatego myślę, 
że również nie da się tego zrobić 
z b-boying’iem. Jest to jednak 
coś ponad nasze możliwości. Coś 
prawdziwego!  Osobiście, często 
uciekam od takich ruchów, choć 
rozmawiam na ten temat z ludźmi 
i odradzają mi tego. Jeśli tworzysz 
coś prawdziwego to ludzie to do-
strzegą i będzie zawsze Twoje.

No dobra, a co z tym „Mighty4 Po-
land”? Pojawiłeś się z nikąd i od razu 
dotarłeś do samego finału footwork 
contest.
Trudno odpowiedzieć mi na to py-
tanie. Miałem dobry dzień, świetnie 
się czułem, ekipa mnie wspierała. 
Myślę, że wtedy po raz pierwszy tak 
naprawdę wygrałem walkę z samym 
sobą w myślach, w psychice i gło-
wie. To pchnęło mnie do działania 
i udało się. Jak na razie „Mighty4 
Poland” to najlepsza impreza na któ-
rej do tej pory byłem. Otworzyłem 
wtedy szeroko oczy. Dobrze wspo-
minam ten czas i jest on wzorem dla 
kolejnych imprez.

Footwork jest dla Ciebie jakimś 
szczególnym elementem
b-boyingu?
Mój styl bazuje głównie na footwor-
kingu, dlatego jest dla mnie ważnym 
elementem tego tańca. Po pro-
stu czuję się na nim pewnie. Nie 
ograniczam się jednak tylko do tego 
elementu, staram się nauczyć 
wszystkich elementów by móc 
improwizować na poziomie.

Pracujesz nad tym elementem tańca 
jakoś szczególnie?
Rzadko. Ale zdarza się, że są tre-
ningi poświęcone tylko na footwork. 
Najczęściej jest tak, że przychodzę 
na trening i ćwiczę ruchy, które 
wymagają większej siły. Potem 
przechodzę do freestyle’u i właśnie 
wtedy najwięcej wymyślam ruchów, 
również na footworku. Nic na siłę.

Od jak dawna zajmujesz się b-boyi-
ngiem i jak do tego doszło?
Pierwsze kroki zacząłem stawiać 
pod koniec 2001 roku, czyli ponad 
siedem lat.
Jako dzieciak jeździłem na ko-
lonie nad polskie morze. Będąc 
na dyskotece zobaczyłem jak 
kolega z pokoju robi dziwne ruchy. 
Zaciekawiło mnie to i poprosiłem 
żeby pokazał mi kilka ruchów. 
Przez tydzień uczyłem się, fali przez 
ręce, baby freeza i backspina. Gdy 
wróciłem do domu zapisałem się 
na zajęcia w domu kultury z których 
musiałem zrezygnować, z powodu 
przeprowadzki do innej miejsco-
wości. Zacząłem wtedy na własną 
rękę organizować treningi, szukać 
materiałów i wiedzy na ten temat. 
Oczywiście zajęcia w tym domu 
kultury wyglądały w ten sposób, 
że każdy przychodził i robił to co mu 
się podobało. Każdy uczył każdego 
z tym, że nikt nic nie umiał (śmiech). 

Zaczynałem w podobnym czasie. 
Internet chyba jednak okazał się dla 
naszego pokolenia zbawienny.
Myślę, że tak. Daje duże pole 
do manewru, bo wystarczy usiąść 
wygodnie i kilkoma kliknięciami 
wejść na strony nas interesujące. Ale 
nie jest to najlepszy sposób na zdo-
bywanie wiedzy. Lepsze są warszta-
ty oraz swobodne rozmowy z innymi 
b-boys na imprezie.

Racja, w 2008 roku najlepszym spo-
sobem nie jest. Ale jest na pewno 
zaraz po warsztatach i swobodnych 
rozmowach, a w pewnym czasie był 
tak na prawdę jedynym dostępnym 
źródłem wiedzy. Myślisz, że gdyby 
nie internet rozwój b-boyingu byłby 
możliwy na taką skale?
Jeśli cofnęlibyśmy się w czasie 

i spojrzeli na takie filmy jak „Beat 
Street”, „Wild Style” i „Flash Dance” 
to można byłoby powiedzieć, że bez 
internetu również by się rozwinął. 
Z drugiej strony jednak nie tak obfi-
cie jak za sprawą internetu.

Zaczął się nowy rok, a stary za nami. 
Kogo z polskich b-boys wyróżniłbyś 
w 2008r?
Na pewno Mefa za to, że ciągle 
potrafi mnie pozytywnie zaskoczyć 
robiąc swoje ruchy. Ciebie Cet 
za najlepsze imprezy. Hmm…więcej 
grzechów nie pamiętam.

A zza granicy, ktoś na pewno został 
Ci w pamięci.
Ukraińcy i Rosjanie. Maszyny nie 
ludzie!

No dobra, ale Polacy też chyba dali 
popalić w zeszłym roku?
Prawda, chociażby wcześniej 
wspominani Lajony Kingz docho-
dząc do półfinałów „Mighty4” w San 
Francisco. No i Funky Masons 
wygrywający na Warsaw Challange 
z Mind 180, emblemantem breakin-
gu na Florydzi.

To fakt, to był wtedy ich dzień. 
Myślę, że na dobrą sprawę w tym 
roku Polacy mocno zaznaczą swoją 
obecność. Nadchodzi nasz czas. 
Wielu bboy’s dojrzało już by stawić 
czoła ekipom z zagranicy.

Rocking Boys dojrzało? Jakie 
są Wasze cele na nowy rok?
Myślę, że tak, jesteśmy gotowi 
na nowe wyzwania, mamy już 
pewne doświadczenie, wyznaczamy 
własne priorytety oraz kształtuje-
my swój styl. Jeśli chodzi o plany 
chcemy częściej jeździć zagranice, 
walczyć w kołach i rozwalić kilka 
poważniejszych imprez w Polsce. 
Wysoko kładziemy poprzeczkę. 
Szykujcie się na niespodziewane.

No to naprawdę wysoko. Życzę po-
wodzenia w realizacji planów i dużo 
energii do tańca. Chcesz kogoś 
pozdrowić?
Dzięki, chciałbym pozdrowić całe 
Rocking Boys(Sanka, Matiza, 
Wiewióra, Fabiana, Kida, Świętego, 
Puzla) za to, że dajecie mi moty-
wację i wspieracie to, co robię. 
Moją kobietę Paulę, TBR, szkołę 
tańca „Lila House” oraz wszystkich 
bboy’óww- róbcie swoje!

Dzięki.

txt: Cetowy
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Egurrola Dance Studio zaprasza na kolejną 

edycję DANCEMANII w terminie 1-3 maja.

Światowej sławy gwiazdy hip-hopu, intensyw-

ny trening bez taryfy ulgowej, każdy poziom 

zaawansowania tanecznego - to wszystko 

na warsztatach DANCEMANIA.

Wielbiciele hip-hopu przeżyją tu niezapo-

mniane chwile i wyniosą wiele cennych 

umiejętności i doświadczeń.

Zajęcia poprowadzą:

GABRIEL FRANCISCO (USA) - hip-hop, 

house,

JOAO ASSUNÇAO (Portugalia) - hip-hop, 

ragga/dance hall,

VIET DANG (Wietnam) -- new style
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Hip-hop dAnce

Taniec Hip-Hop to:
Świeży, uliczno-klubowy taniec 
o konkretnym foundation, o któ-
rym będzie mowa poniżej, który 
charakteryzuje się dużą dowolnoś-
cią i wielostylowością opatuloną 
feelingiem hip-hop’owym. W tym 
stylu, jak i każdym innym liczy 
się oryginalność, różnicowanie 
poziomów, kontrastowanie ruchów, 
ale przede wszystkim czucie go i  
zajawka, która jest zaszczepiona 
w każdej osobie związanej z kulturą 
Hip-Hop. To właśnie ona niesie nas 
po parkiecie i daje tak zwanego 
„kopa poweru”!
Najważniejsze jest to, żeby poznać 
podstawy i poruszać w tym groov’ie 
na własny sposób. Potem można 
zacząć tańczyć, pozwolić sobie 
na szaleństwa, innowacje i nie my-
ślenie podczas tańca.
„Ey, yo! How tha fuck you goin whe-
re you goin, if you don’t know where 
you came from?!?” Jeru the Damaja.

Kiedy? Gdzie? Kto? Jak? - powsta-
wanie
Właściwy taniec Hip-Hop, o którym 
jest ten artykuł (co nie znaczy, że jest 
jedynym tańcem Hip-Hop!) , po-
wstał w amerykańskich klubach parę 
lat później niż B-boying z wczesnych 
lat siedemdziesiątych z Nowego 
Jorku i Funk Styles, których historia 
sięga przełomu lat 60’tych i 70’tych 
w Kalifornii. Wyrósł z tej samej miło-
ści do muzyki i poczucia jedności. 
Wszystko zaczęło się od rozwoju 
tych właśnie stylów.
 Pierwszym tańcem nazwanym hip-
hop’owym był Breaking tańczony 
do break’ów, czyli bitów załamanych 
przez DJ’a, zawierający trudne 
do wykonania i (poza top rock’iem) 
zorientowane na ziemi ruchy.
Mimo to, że Popping i Locking roz-
wijały się mniej więcej w tym samym 
czasie, czyli wtedy,  kiedy pojawił się 
„Soul Train”, były tworzone po dru-
giej stronie Stanów Zjednoczonych 
i miały charakter czysto funk’owy. 
Dopiero po wstępnym rozwinięci się 
B-boying’u zostały „zaadoptowane” 
przez kulturę Hip-Hop. Locking 
tańczyło się do szybkich, żywych 
„funków”, podobnie Popping 
(Więcej o tych stylach w dziale Funk 
Styles).
Natomiast New School Street 
Dance’u, czyli Oldschool Hip-Hop 
Dance’u zaczał się od tak zwanych 
Social Dances praktykowanych 
w latach osiemdziesiątych w no-
wojorskich klubach (tak, jak w Funk 
Styles – zanim powstał Locking. 
Były to tylko tańce społeczne takie, 
jak Funky Chicken albo The Lock). 
Ludzie bawili się razem, improwi-
zowali i stwierdzali, że fajnie będzie 
jak stworzą „coś” razem. Tak właśne 
powstały m. in. the WOP,  the Ba-
seball, the Window, Albee czy Bart 
Simpson - czyli jedne z pierwszych 
podstaw obecnego tańca Hip-Hop. 
Wtedy chodziło o zabawę, jeszcze 
funk królował na parkietach, powsta-
ły imprezowe kawałki jak np. „The 
Message” i ludzie płynęli spokojnie 
na bitach... ruch był wtedy czystym 
groovem...
Później znów przyszedł czas żywszej 

muzyki - Disco, New Jack Swing, 
MC Hammer, Salt&Pepa i „Jump 
Around” House of Pain... Tak samo 
ożywiły się kolory strojów, podwyż-
szyły się stany spodni, fryzury rosły 
w górę, toteż Social Dances zmie-
niły oblicze. Pojawiły się skoczne 
ruchy w miejsce tych bujających 
z wcześniejszych lat. Tutaj możemy 
wyróżnić takie kroki jak: the Running 
Man, the Roger Rabbit, the Sponge 
Bob i niemal legendarny the Kris 
Kross. To wszystko możemy nazwać 
Oldschool 90’s lub Hype.
W tej historii (zresztą chyba jak 
w każdej), im bliżej współczesności, 
tym więcej pojawia się bodźców, 
kroków, wszystko dzieje się coraz 
szybciej...
W późnych latach 90’, podczas 
natłoku spraw, kryzysu wartości, 
również zdecydowanego rozwoju 
rapu na zachodnim wybrzeżu jak 
i wzrostu popularności np. zespołu 
Onyx, który gra hardkorowy rap, 
Taniec poszedł w dół, „Gangster-
skie, wkurw***e kroki” wykonywane 
zdecydowanie wolniej, niżej i w niżej 
opuszczonych spodniach, stały się 
ikoną Hip-Hop Dance w tamtych 
czasach.

W czym?
We wszystkim, co jest wygodne, 
co jest częścią lub jest związane 
z elementem kultury Hip-Hop, jakim 
jest Street Fashion. We wszystkich 
ciuchach, które wyeksponują Twoje 
ciało, we wszystkich butach, które 
pokażą jak pracują Twoje stopy. 
W bezrękawniku, który uwydatni 
Twoje wykończone ruchy rąk... 
W spodniach, T-shirtach i bluzach, 
po których, każdy pozna, kim jesteś 
i co reprezentujesz, ajjj.

Do czego?
Tak jak Meech opowiada w wywia-
dzie do muzyki powiązanej z  kulturą 
Hip-Hop: Break Beat, Funk, G Funk, 
Electronic, Rap, komercyjny Rap 
i R`n`B (Rhythm and Blues - nie 
ta komercyjna muzyka często my-
lona z R`n`B). Do bitów, w których 
możesz poczuć soczysty werbel, 
który ruszy Twoją głową i sercem!

Hip-hop dancE
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NewSchool Hip-Hop:
New School Hip-Hop pochodzi 
od rootsów wszystkich stylów hip-
hopowych, do których dochodzą 
nowe tańce i formy: snap dance, 
clown walk, harlem shake (który 
oryginalnie wywodzi się z lat 80’ 
od Albee, który przeżywał boom 
w 2000r.). Gangsta-Walking, czy 
Wu-Tang i styl opisywany, w tym 
artykule jest, jak to zwykłam mówić, 
ich synkretycznym zlepkiem.
- Przy okazji chciałąbym zdemento-
wać plotkę, że Crip Walk jest z no-
wej szkoły. To nie prawda! „Powstał 
już wtedy, kiedy pierwsi b-boys robili 
backspiny, czyli w 1973 roku”.

Korzenie: 
+Breakin (pierwszy taniec Hip-
Hop); 
+ Popping; 
+ Locking (później przyjęte pod 
skrzydła kultury). 

Foundation/ Oldschool w Hip-Hop 
Dance:
+ popping; 
+ nowojorskie Social Dances lat 
osiemdziesiątych (feeling); 
+ nowojorskie Social Dances lat 
dziewięćdziesiątych (ruchy); 
+ wolne niskie kroki późnych lat 
dziewięćdziesiątych tańczone 
do dużo wolniejszej muzyki niż 
wcześniej.

New School w Hip-Hop Dance:
+ cały czas dochodzące ruchy; 
+ foundation cały czas używane 
do zabawy z coraz to nowszymi 
produkcjami rapowymi, z których 
powstają zupełnie nowe kroki; 

+ freestyle, który tworzy unikatowe 
rozwiązania.

Inspiracje Tańca Hip-Hop:
Jak już wiecie, Hip-Hop, jest bardzo 
otwartą i nie do końca skonkretyzo-
waną formą, pochodzącą od innych 
stylów ulicznych (co nie znaczy, 
że ma te same podstawy!) i z nich 
czerpie niektóre „rzeczy”. 
Hip -Hop inspiruje się różnymi 
innymi ruchami. Wychodząc poza 
uliczne style i łącząc je z Tań-
cem Hip-Hop, musimy wiedzieć, 
po pierwsze: jak to zrobić, a po dru-
gie: jak to nazwać...
Taniec jest sztuką, która ma się 
ciągle rozwijać i szukać nowych 
rozwiązań, jak każda. Dlatego nie 
bójmy się eksperymentować, ale 
też nie nazywajmy go np. New 
Age’u - New Age Hip-Hop, bo nie 
da się połączyć tych dwóch sty-
lów. Tweetie (NY) na warsztatach 
w Polsce przestrzegała nas przed 
nazywaniem różnych rzeczy i kazała 
nam się dowiedzieć jak je, łączyć. 
Jo-Dance, z kolei, na panelu dysku-
syjnym powiedziała, że żeby połą-
czyć dwa, lub więcej tańców trzeba 
poznać, każdy z nich dogłębnie, 
bo inaczej wyjdzie nam z tego, 
ładnie mówiąc: bałagan.

Konklużyn:
To, że pniem HHD jest Breaking 
wraz z Funk Stylez, nie znaczy, 
że nasza gałąź, jest totalnie od nich 
zależna i nie ma własnego founda-
tion. To znaczy, że powstał z po-
dobnych przyczyn, powstał po to, 
żeby rozwijać sztukę hip-hopową, 
żeby tworzyć coraz to nowe zajaw-
ki. Czyż w tej kulturze nie chodzi 
o ciągłą świeżość...?
Zarówno B-boying z Funk Styles, 
jak i Hip-Hop Dance należą do tań-
ców naszej kultury. Zgodzę się, 
że tutaj mamy problem w termi-
nologii. B-boy powie, że Hip-Hop 
Dance to Breaking, a Popper czy 
Locker, może z mniejszym przeko-
naniem, stwierdzi, że to Popping 
lub Locking.
Uważam, że tańcząc też reprezen-
tuję tą kulturę. Tylko, że mam worek 
z różnościami i dopiero czas może 
to wszystko usystematyzować 
i pozwolić na odpowiednie nazwa-
nie wszystkich tych rzeczy. Ktoś 
za parę lat musi spojrzeć z innej 
perspektywy i ogarnąć to freestyle’ 
owe, nieukonstytuowane zatrzęsie-
nie ruchów.
Jako tancerze Hip-Hop, nie osiąg-
nęliśmy jeszcze tej jedynej prawdy 
tak, jak przedstawiciele oryginal-
nych stylów. Mam jednak nadzieję, 
że będę mogła ją Wam przedsta-
wić, na łamach magazynu, tak jak 
poszczególne style tego tańca.

txt.: RyFa
foto: Ness

aliAS kaRI

Wiek: 16
Miejsce: Trójmiasto
W klimacie od: 23.12.2005r. 

Opis: Niesamowicie szybko 
rozwijająca się, młoda tancer-
ka z ogromnym zacięciem. 
Na pewno można powie-
dzieć, że Hip-Hop to jej 
lifestyle!

Dlaczego taniec Hip-Hop?
Bo robi to z miłości.
W Hip-Hopie znajduje to, 
co dla niej najważniejsze: sa-
tysfakcję, odskocznię od co-
dziennej rutyny i obowiąz-
ków. Hip-Hop nieustannie 
stawia jej cele i wyzwania, 
co powoduje, że chce żyć 
i robić to bez przerwy! Dzięki 
temu, jak sama twierdzi, sta-
je się lepszym człowiekiem.
Żyje tą kulturą i nie wyobraża 
sobie życia bez treningów, 
zawodów i ludzi, których 
poznała dzieki tańczeniu.
Najważniejszy element 
treningu: nie bać się tworzyć 
nowych rzeczy, doskonalić  
zalety, tańczyć do różnej 
muzyki aby łapać nowe 
inspiracje, zamieniać swoje 
wady na zalety, wyrażać 
siebie, swój charakter 
i najważniejsze bawić się 
tańcem -  z tego powstają 
najlepsze skille.

Wnioski: Sylwetka Kari 
pokazuje jak ważna jest 
równowaga, pasja do tańca 
i miłość do kultury. Jest 
konsekwentna, pokorna, 
ciężko pracuje i wkłda 
w to serce. Dzięki temu ma 
satysfakcję, swoją własną 
odskocznię, sens życia 
i każdego dnia jest coraz 
lepszym człowiekiem! Faktycznie, 
za każdym razem, kiedy tańczy 
na zawodach, widać jak bardzo się 
rozwinęła. Podczas niedługiej pracy 
z Hip-Hop Dance stała się niepod-
ważalnym kotem na polskiej scenie. 
Grunt to determinacja , dobry trening 
i zabawa! Po to przecież powstał 
Hip-Hop!
Problem z nawiazaniem kontaktu 
wzrokowego z przeciwnikiem jest 
bardzo popularny, a w walkach 
bardzo liczy się postawa i dominacja 
nad przeciwnikiem. Dlatego zarówno 
Kari, jak i wszystkim czytelnikom, 
polecamy battles na treningach i jak 
najwięcej startów w krajowych 

i zagranicznych zawodach 1 vs 1. 
Oczywiście nie wszyscy muszą mieć 
osobowość, która pozwoli im na do-
minowanie postawą, ale ważne, 
żeby nie dać innym przewagi nad 
tobą i nadrabiać umiejętnościami.
Powodzenia!

Wady: „Myślę, że jednym z poważ-
niejszych problemów jest dla mnie 
nawiązanie kontaktu wzrokowego 
z przeciwnikiem. To, jak zatańczę 
na scenie, jest zależne od muzy-
ki. Nie umiem dobrze zatańczyć 
do kawałka, który mi się po prostu 
nie podoba.”

Zalety:„ Mam swój styl. 
Umiem przegrywać, więc 
porażka nie jest dla mnie 
bolesna, jest ona dla mnie 
motywacją do ciężkiej 
pracy, aby następnym ra-
zem pokazać, że zrobiłam 
progress.”

Osiągnięcia: 
I miejsce Dance Battle For 
Poland Cropp Baby-G, 
Hip-Hop (Gdańsk/War-
szawa, 2008)
I miejsce  Choinkowy Jam 
aka Christmas Battle 2, 
House (Sopot, 2008)
I miejsce New Style Ses-
sion, Hip-Hop  (Gdynia, 
2007)
I miejsce Mistrzostwa Po-
morza, Hip-Hop (Gdańsk, 
2006)
II miejsce Funk All 3, Hip-
Hop (Gdańsk, 2008)
II miejsce Easter Battle, 
House (Sopot, 2008)
II miejsce Choinkowy 
Jam aka Christmas Bat-
tle, House (Sopot, 2007)
Udział w przeglądzie tea-
tralnym na Bruk Festivalu 
2008 (spektakl “Cat’s 
Cradle” pod kierowni-
ctwem choreograficz-
nym Rosy Mei/Belgia);
Udział w międzyna-
rodowym przeglądzie 
teatralnym na Bruk 
Festivalu 2007(spektakl 
“Droomspel R.E.M” 
pod kierownictwem 
choreograficznym Rosy 
Mei/Belgia).

Za sukcesy uważa także 
wyjazdy na „Street 
Dance Kemp 2008. „ 
Czechy, „Funkin Stylez 

                    2008.” Niemcy.

I bardzo dobrze! Trzeba naprawdę 
dużego zacięcia, żeby znaleźć 
się na zawodach, czy warsztatach 
za granicą. Wymaga to determinacji, 
zbierania pieniędzy, niezliczonych 
godzin w środkach transportu, wielu 
nieprzespanych nocy, taszczenia 
ciężkich toreb, potu i bólu. A przede 
wszystkim realizacji postawionych 
celów od deski do deski. Niewielu 
ludziom się to udaje! 

txt.: RyFa
Foto by: Pecek
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MeECHmichel onomo

Na czym polega taniec Hip-Hop? 
Jaka jest jego geneza i jakie ma 
podstawy?
Dla mnie taniec Hip-Hop to jest 
tańczenie do muzyki Hip-Hop’u, 
czyli do każdego rodzaju muzyki 
związanej z kulturą Hip-Hop, tzn.: 
Jazz, Break Beat, Funk, G-Funk, 
Electronic, Rap, komercyjny Hip-
Hop i R`n`B ( Rhythm and Blues- 
nie ta komercyjna muzyka często 
mylona z R`n`B). Kultura Hip-Hop 
powstała w USA, tak samo jak fun-
damenty/ podstawy tańca Hip-Hop. 
Wszystkie etniczne populacje, które 
brały czynny udział we współtworze-
niu kultury w tamtych czasach, miały 
wielki wpływ na wszystkie podstawy 
tego tańca, który widzimy 
dzisiaj. Dzięki temu dziś taniec 
Hip-Hop rozprzestrzenił się po całym 
świecie.

Co jest najistotniejsze, gdy zaczy-
namy tańczyć Hip-Hop? Od czego 
radziłbyś rozpoczynać?
Najważniejsze jest, aby na  początku 
poznać całą kulturę Hip-Hop i na-
prawdę się w nią wgłębić. Poznać 
wszystkie jej elementy, czyli: Dj`ing, 
Beatbox, Mc`ing, Dancing, Graffiti, 
itd. Teraz wszyscy posługują się 
terminem: New Style. 

Jaka jest historia New Style`u, czy 
on w ogóle istnieje?
Termin New Style oznacza coś 
nowego. We Francji Newschool Hip-
Hop był czymś świeżym w tamtych 
czasach, dlatego francuscy O.G.`s, 
to są: Fredloxx, Section C, Mission 
Impossible, Idriss, nazwali to New 

Style. Jakiś czas później, 
po podróży do USA, 

jaką odbyli by zagłę-
bić się w kultu-

rze Hip-Hop, 
zmienili nazwę 
na Newschool 

Hip-Hop, 
wyrażającą 
„nową 

szkołę tańca 
Hip-Hop”. 

Według mnie, 
zrobili właściwą 

rzecz. „New Style” 
powrócił z powo-
du ludzi, którzy 

po prostu nie 
posiadają 

wiedzy, nie 
uczestniczą 

w zajęciach 
tanecznych, 

nie chcą się 
dowiedzieć i nie 
są częścią kultury 
Hip-Hop. Można 
więc powiedzieć, 
że New Style ist-
niał we francuskiej 

kulturze, ale 
nigdy nie był 

częścią 
kultury 

Hip-Hop!  Tańczymy do muzyki 
kultury Hip-Hop, więc tańczymy Hip-
Hop, jak:
Afrykańska muzyka- afrykański taniec
Muzyka kubańska- kubański taniec
Nie muzyka New Style- więc nie 
taniec New Style!

W Polsce bardzo często taniec 
Hip-Hop jest mylony z tzw. L.A style. 
Jakie jest Twoje spojrzenie na  ten 
temat?
L.A. Style, jest nazwą nadaną przez 
underground`owych tancerzy z USA 
i Francji. Ten termin tak naprawdę 
jest niezwykle trafiony i sensowny, 
patrząc na sam taniec. W kulturze 
Hip-Hop i w samym tańcu bardzo 
często różne nazwy pochodzą 
od miejsc, w których dane zjawisko 
powstało, jak np.: w Popping`u 
mamy Struttin`, pochodzące z Bay 
Area - San Francisco; Boogaloo 
z Sacramento; Fresno z Etown 
of Fresno, więc L.A. Style z Los 
Angeles. Niezwykle ważne jest aby 
pamiętać, że L.A Style jest komercyj-
nym tańcem, który jest wykorzysty-
wany głównie w teledyskach. Bardzo 
często taniec ten jest mieszanką 
różnych styli, w tym modern jazzu, 
klasyki, które nie są w żaden sposób 
związane z kulturą Hip-Hop. Dlatego 
underground`owi tancerze z ca-
łego świata nazywają to L.A. Style, 
dlatego, że ten prąd narodził się 
w L.A, gdzie znajdują się wszelkie 
studia Hollywood. L.A. jest centrum 
biznesu komercyjnego. Należy o tym 
pamiętać! I najważniejsze jest, aby 
znać podstawy, skąd one pochodzą 
i naprawdę mieć świadomość tego, 
co się robi!

Jak wygląda taniec Hip-Hop 
we Francji?  Czy musicie  mierzyć się  
z tym samym problemem?
Ja jestem częścią kultury Hip-Hop. 
We Francji większość z nas pocho-
dzi z różnych krajów. Ja pochodzę 
z Kamerunu.  Mamy w Afryce taki 
taniec uliczny, który jest połączeniem 
tradycji afrykańskiej oraz kultury 
Hip-Hop. Posługujemy się również 
slangiem, który nazywa się PIGIN 
(czyt.: Pidjin), który jest mieszanką 
języka angielskiego I francuskiego. 
Bardzo ważne jest, skąd pocho-
dzisz. Zatem jeżeli chcę mieszać 
taniec polski z kubańskim, muszę 
najpierw poznać kulturę polską oraz 
kubańską. To samo tyczy się kultury 
Hip-Hop. Jeżeli ktokolwiek chce się 
zajmować jakimkolwiek elementem, 
jest zobowiązany poznać tą kulturę, 
jej podstawy i dopiero na nich budo-
wać i rowijać swój własny styl. Afrikaa 
Bambatta: PEACE, LOVE, UNITY 
AND HAVING FUN. (pokój, miłość, 
jedność i zabawa).

Co jest kluczem twojego sukcesu?  
Co jest najważniejsze w rozwoju 
tancerza?
Tajemnicą mojego sukcesu jest 
mój ojciec oraz moje korzenie, 
to jest kultura afrykańska. Pochodzę 
z Kamerunu i wszystko, co robię 
w swoim tańcu w jakimś stopniu 
pochodzi  z moich korzeni.

Jak określiłbyś dobrego 
tancerza Hip Hop?
Dobrego tancerza Hip 
Hop określa się według 
jego dojrzałości i po-
stawy w tańcu. 
Najważniejsze 
jest, tak jak 
w ogóle w życiu, 
respekt jaki dajesz 
sobie i innym, 
serce, które 
wkładasz w to, 
co robisz, du-
szę i życie.

Jak radzisz sobie z okresami 
stagnacji i braku progresu 
w swoim tańcu?
Dla niektórych taniec jest pasją, 
a dla innych pracą. „IN PASSION 
THERE IS NO DEAL, BUT IN 
THE JOB YOU HAVE TO MAKE 
SURE YOU HAVE A GOOD MEAL” 
(z perspektywy tańca jako pasji 
nie ma zasad, natomiast kiedy 
traktujemy taniec jako pracę, mu-
simy dążyć do tego żeby zawsze 
mieć za co żyć). W okresach 
zastoju, radzę rozciągać się, 
ćwiczyć, chodzić na zajęcia, albo 
czasami po prostu zatrzymać się, 
odpocząć, złapać oddech.

Tańcem kultury Hip Hop 
jest Bboying. W takim 
razie gdzie jest miejsce dla 
tańca Hip Hop?
Umiejscawiam taniec Hip 
Hop w kulturze Hip Hop! 
Bboying powstał na ulicy, długo 
tam się rozwijał, a taniec Hip 
Hop powstał w klubach, na im-
prezach.

Jest to tzw. Party Dance. Co nie 
zmienia faktu, że jest częścią tej 
kultury. Jaka jest istota walk tanecz-
nych? Jak ty radzisz sobie w konfron-
tacjach?
Przede wszystkim battle`s są dla 
ciebie jako tancerza, nie dla ludzi na-
około. W szczególności dla twojego 
własnego EGO, żeby udowodnić, 
że jesteś dobry. Czasami konfronta-
cje są dobre i niezwykle potrzebne, 
ale są też inne sposoby na udo-
wodnienie swoich możliwości, jak 
pokazy, ulica, imprezy. Możesz być 
dobry, kiedy doświadczysz wszyst-
kich tych form. Istotą radzenia sobie 
na walkach jest twój taniec i twoja 
kontrola nad ciałem i umysłem. 
Dlatego patrzymy ku OG`s,  gdyż oni 
posiadają tą kontrolę. Podziwiamy 
ich wkład i stosunek do kultury.  Biorę 
udział w battle`s, żeby pokazać swo-
je umiejętności i swoją kontrolę, które 
zdobyłem po 1000000000000 godz. 
pracy, treningów, wymiany doświad-
czeń na ulicach, na zajęciach, słu-
chania różnej muzyki. Kiedy jestem 
gotowy na konfrontację idę, jeżeli nie 
jestem po prostu nie idę.

Co myślisz o muzyce, która jest gra-
na na zawodach? Czy nie uważasz, 
ze pop kulturowe kawałki puszczane 
przez Dj`ow są dla zawodników 
pewnego rodzaju zniewagą?
Trzeba się upewniać, że Dj jest częś-
cią kultury Hip Hop i zna się na rze-
czy. Problemem są organizatorzy, 
którzy zatrudniają złego, nie znające-
go się na rzeczy DJ`a. Analogicznie 
w klubach.Jeżeli klub zatrudnia złego 
Dj`a, który gra słabą muzykę, ludzie 
się nie bawią, nie tańczą i przestają 
przychodzić do danego miejsca.

Czy branie udział w różnych zawo-
dach, eventach jest konieczne dla 
rozwoju tancerza?
Myślę, że nie. Nie ma konieczno-
ści brania udziału we wszystkich 
walkach. W tamtych czasach bat 
tle`s były miejscem spotkań, wy-
miany doświadczeń, a nie miejscem 
zapasów. Dlatego niezwykle ważne 
jest, żeby ciągle wymieniać swoje 
doświadczenia na ulicy, w klubie, 
w szkole, pracy, na zawodach.
Rozwój tancerza to rozwój jego życia! 
Walki są małą częścią tego, co życie 
HIP HOP reprezentuje!!Nie można 
o tym zapomnieć! Najważniejsze jest 
żeby pojawiać się na eventach, a nie 
wygrana, czy przegrana!

txt: EwuliN
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LOCKING – Taniec, którego początki 
sięgają przełomu lat 60-tych i 70-
tych, pochodzi z USA, wyewoluował 
ze spontanicznych, zabawowych 
ruchów, towarzyszących czarnym, 
żywiołowym, najbardziej popularnym 
wówczas rytmom Funk, Soul i Disco.
Twórcą lockingu jest Don Campbell 
– podczas swoich występów używał 
specyficznych, zatrzymań w określo-
nych pozycjach, wskazując przy tym 
palcem na członków publiczności, 
rozbawionej tym rytmicznym, cha-
rakterystycznym i dość komicznym 
sposobem poruszania się. 
Początkowo styl ten nosił nazwę 
od swego prekursora – Campbello-
cking. 
Stało się to podstawą do wykreo-
wania stylu tanecznego, opartego 
na tych rytmicznych pauzach, stąd 
określenie locking, od lock – czyli 
zatrzymanie, zablokowanie. Idąc 
dalej – całe mnóstwo kombinacji 
opartej na wskazywaniu określone-
go celu, nazwano points. Do tego 
doszedł cały arsenał ruchów i wariacji 
– takich jak: wristl twirls, pacing, five, 
Leo walk, scooby-doo, which-a-way, 
scoobot, stop and go, The Skeeter 
Rabbit itp. 
Wiele z tych ruchów czerpie swoje 
przesłanki z otaczającego, codzien-
nego życia ulicy, klubów – przykłado-
wo - five inspirowane jest przybija-
niem tzw. piątki; pacing, wyglądający 
nieco jak rytmiczne pstrykanie, 
według Tony’ego GoGo, z GoGO 
Brothers odwzorowywać ma ruchy 
towarzyszące grze w kości ; i wiele 
innych ruchów, których wzorców 
doszukiwać się można w rozmaitych 
czynnościach i gestach. Wszystko 
to przesycone jest wyjątkowym, 
funkowym, niesamowicie pozy-
tywnym feelingiem, który jest istotą 
i esencją lockingu, stylu rozwiniętego 
wszak z tzw. Social Dance, czyli 
mówiąc krotko – tańca zabawowego 
czarnej społeczności. W ten sposób, 
z komicznego ruchu, określanego 
jako Funky Chicken, wykreował się 
popularny na całym świecie styl, 
zaliczany do kanonu street-dance, 
będący wręcz protoplastą całego 
dorobku tańca ulicznego.
Warto wspomnieć, że do popula-
ryzacji tego tańca przyczyniła się 
działalność grup tanecznych, tj. 
legendarna ekipa The Lockers, oraz 
promocja w mediach. Sztandarową 

dla tego rozdziału pozycją  jest kul-
towy program „Soul Train”, emito-
wany w latach 70-tych, przez który 
przewinęło się mnóstwo postaci, 
mających z czasem istotny wpływ nie 
tylko na rozwój samego Funk Styles, 
ale i całej ówczesnej popkultury. 
Również nie bez znaczenia, okazał 
się inny telewizyjny show – „What’s 
Happening”, w którym jeden z ak-
torów, członek wspomnianej grupy 
The Lockers - Fred “Rerun” Berry, 
zaprezentował swój taniec szerokiej 
publiczności.
Dziś locking tańczy się na całym 
świecie – bardzo mocną scenę ma 
Japonia, mnóstwo dobrych graczy 
jest w najbardziej wszechstronnej 
w dziedzinie street-dance Francji, 
ostatnio na scenie międzynarodo-
wej mocno zaznacza się również 
Szwecja. Miejmy nadzieje, że i nasi 
reprezentanci, których ostatnio jest 
coraz więcej, niedługo będą częścią 
szanowanej sceny światowej, czego 
im z całego serca życzymy. 
Locking towarzyszy wielkim impre-
zom, jest częścią pokazów, wielkich 
showcase’ów, jest kategorią konkur-
sową, ma swoją technikę, podstawy 
i figury – ale zawsze należy pamiętać 
– ten taniec powstawał podczas 
zabawy i to ta zabawa ostatecznie 
determinuje kształt tego stylu.

POPPING – Ten taniec jest jakby 
„młodszym bratem” Lockingu, razem 
z nim współtworzy rodzinę stylów, 
określanych jako Funk Styles.
Pochodzi z Kalifornii, a dokładnie 
z dzielnicy L.A. – Fresno, a jego 
twórcą jest Boogaloo Sam. Jako 
datę powstania tego tańca możemy 
przyjąć okolice roku 1973. 
Sam Salomon, znany właśnie jako 
Boogaloo Sam, inspirował się zna-
nym i popularnym już Locking’em. 
Jednak jego taniec wyróżniał się 
charakterystycznym, rytmicznym 
spinaniem i rozluźnianiem mięśni, 
co dawało ciekawy efekt zamykania 
i punktowania ruchu w rytm muzyki. 
Podczas spinania mięśni w tań-
cu, Boogaloo Sam miał zwyczaj 
wykrzykiwać słowo „Pop”, co stało 
się przesłanką dla nazwy jego 
stylu – Popping. Styl ten zaczął się 
rozwijać, a jego popularność wciąż 
rosła. W przypadku poppingu mamy 
jednak do czynienia z różnymi mery-
torycznymi niejasnościami.

Po pierwsze – rozumienie samego 
słowa Popping. 
Jest to temat dość złożony. Pierwot-
ne i podstawowe rozumienie terminu 
ogranicza się do jednego, dość 
wąsko ujętego pojęcia poppingu, 
jako stylu tanecznego, polegającego 
właśnie na tym rytmicznym, zbalan-
sowanym poruszaniu, z akcentują-
cym uderzenia rytmiczne popem. 
Takim charakterystycznym dla czysto 
rozumianego poppingu ruchem, jest 
tzw. Fresno Routine.
Ale Popping ściśle koresponduje 
również z innymi stylami tanecznymi 
i niejako współtworzy z nimi spójną 
gamę taneczną. Należy pamiętać, 
że wszystkie te style są odrębnymi 
tańcami, z własną historią i tożsa-
mością, ale nie ma nawet co pole-
mizować z faktem, że ich znajomość 
oraz umiejętność wykonania, łączenia 
i wykorzystania w swoim tańcu, dla 
każdego szanującego się Poppera 
są chlebem powszednim.
Najbardziej związanym z Poppingiem 
stylem jest Boogaloo. Dzięki niemu 
tancerz porusza się płynnie, rotacyjne 
ruchy dodają funkowego klimatu, 
a całość wykonania jest bardziej 
spójna, harmonijna – można wręcz 
powiedzieć, że dobre Boogaloo, 
to dobry flow i esencja funkowego 
feelingu.
Ojcem chrzestnym tego stylu jest 
również Boogaloo Sam, duży wpływ 
na rozwój tego stylu miał również 
Popping Pete, członek legendarnego 
do dziś składu – Electric Boogaloos. 
Ta ekipa jest wręcz kultowa dla miłoś-
ników Funk Styles na całym świecie, 
a jej członkowie mieli ogromny wpływ 
na tworzenie, systematyzowanie 
i rozpowszechnianie poszczególnych 
stylów Funk Styles. Od niej również 
pochodzi kombinacja Poppingu 
z Boogaloo – styl zwany Electric 
Boogaloo. Innym określeniem na styl 
oparty w głównej mierze na Booga-
loo, jest Boog-Style. Innym określe-
niem na styl oparty w głównej mierze 
na Boogaloo, jest Boog-Style. 

 DefinIcJe
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Często używanym przez Popperów 
stylem jest Tutting – nazwa ta jest 
skrótem od pełnego określenia 
– King Tut, to z kolei inspirowane 
jest postacią starożytnego Króla 
Tutenchamona. 
TUTTING -  styl polegający 
na rytmicznej zabawie rozmaitymi 
pozycjami i geometrycznymi kom-
pozycjami ciała, głównie rąk – ważne 
przy tym jest zachowanie czystego 
kształtu tych pozycji oraz harmonij-
nego i logicznego ich zmieniania, 
na zasadzie konsekwencji i następ-
stwa ruchu.
Waving - od słowa wave, czyli fala 
- to mówiąc najkrócej – falowanie 
ciałem. Tu potrzebna jest dobra 
koordynacja ruchu ciała, by sprawić 
autentyczne wrażenie, że przez 
ciało przechodzi w sposób płynny 
i regularny fala.
Innym ważnym stylem jest ROBOT 
– ta nazwa mówi chyba sama 
za siebie. Jest to imitowanie ruchu 
robota, poprzez używanie izolacji 
i charakterystyczny, mechaniczny 
sposób zmieniania pozycji. Styl ten 
był dość popularny w drugiej poło-
wie lat 70-tych, wraz z pojawieniem 
się fascynacji tematyką science-fic-
tion, jednocześnie wpływ na to miały 
tendencje w muzyce, gdzie z po-
czątkiem lat 80-tych dominowała 
elektronika, i syntetyczne, mocne 
brzmienia. To również było impulsem 
do stworzenia po drugiej stronie USA 

stylu zwanego electric-boogie, co, 
miało być jakby ostrzejszą, Nowo-
jorską wersją oryginalnego kalifornij-
skiego poppingu. 
O ile istotą poppingu jest funkowy 
feeling, flavour i przede wszystkim 
taneczność, o tyle electric-boogie 
kładło nacisk głównie na widowi-
skowość i efekt, niestety kosztem 
flow. Dlatego też electric-boogie 
nie przetrwało na świecie próby 
czasu i okazało się jedynie pewnym 
trendem, chwilową modą. Wydaje 
się więc, że kurczowe trzymanie się 
w pewnych kręgach tendencji, która 
w szanującym się świecie tanecz-
nym padła 20 lat temu, jest najdeli-
katniej mówiąc bezsensowne. 
Inspiracje postaciami filmowymi, fan-
tastycznymi i różnymi formami nie-
organicznymi doprowadziły jeszcze 
do powstania wielu innych stylów 
- tj.: PUPPET– czyli naśladowanie 
ruchów marionetki, Scarecrow – imi-
tacja stracha na wróble, Toy-Man 
– ruch postaci zabawkowych…czy 
chociażby ANIMATION – styl, który 
z jednej strony polega jakby na od-
grywaniu pewnej roli poprzez użycie 
rozmaitych efektów kinetycznych, 

zaś z technicznego punktu widzenia 
używamy tu różnych środków, tj. izo-
lacje, czy slow motion, w rezultacie 
osiągamy inspirowany na starych 
animacjach obraz jakby poklatkowe-
go ruchu, z regulowaną prędkością 
i dynamiką.
SLOW MOTION ( zwolnione tempo 
ruchu) dime - stoping ( w odróżnie-
niu od poppingu - konsekwentne 
zatrzymywanie ruchu w pozycjach, 
jednak bez Popa; innym rodzajem 
jest count-stopping, który po zatrzy-
maniu ciała w pozycji wykorzystuje 
dodatkowo odbicie, co daje wraże-
nie hydraulicznej konstrukcji ciała) , 
strobbing (poruszanie się w sposób 
przerywany, jakby w świetle stro-
boskopu) - to techniki odpowie-
dzialne za wiele ciekawych efektów, 
które oglądane niczym „animacja 
komputerowa na żywo” robią duże 
wrażenie i wpływają na widowisko-
wość tańca.
Naśladowaniu natury z kolei 
zawdzięczamy chociażby styl Snea-
king i Cobra.
Style, które najmocniej akcentują 
pracę nóg – to crazy legs, floats, 
glides, slides. Na tych stylach oparty 
jest chociażby rozpowszechniony 
przez Michaela Jacksona Moon-
Walk.
Istnieje jeszcze mnóstwo stylów 
i kombinacji, o których można 
by stworzyć pokaźny podręcznik. 
Podsumowując – bogactwo Funk 
Styles stawia przed koniecznością 
ciągłych poszukiwań i rozwoju nie 
tylko początkujących miłośników 
tematu, ale i przysłowiowych starych 
wyjadaczy. 
Wszechstronność jest tu czynnikiem 
determinującym progres.
Zmieniają się czasy, zmienia się mu-
zyka, zmienia się mentalność. Nie 
jest to bez znaczenia dla charakteru 
i stylu tańca i całej kultury. 
Ale istotą niezmienną i niepodwa-
żalną Funk Styles jest do dziś to, 
co było tu punktem wyjścia. Posłużę 
się tu cytatami – „Just Dance To The 
Beat, Feel The Heat” z repertuaru 
Chic, oraz “Feel The Funky, Have 
a Good Time” – The Brand New 
Havies.
Funk Styles to przede wszystkim 
Funk – z całym bagażem znaczeń 
i skojarzeń z tym określeniem. 
A bez Funku, prawdopodobnie nie 
mielibyśmy dziś tego, co nazywamy 
ogólnie street-dance.

Autor:
Paweł PITZO Mazur

Funk All! jest turniejem tańca 

ulicznego odbywającym się co roku 

w Trójmieście. Za każdym razem 

impreza się polepsza i staje się coraz 

głośniejsza. Czwarta edycja zorgani-

zowana przez Europejskie Centrum 

Solidarności we współpracy z New 

Boogie Down School urosła jednak 

do miana European Street Dance 

Festival. Kilkudniową imprezę, która 

oferowała nam: panel dyskusyjny 

z udziałem sędziów z zagranicy – Jo-

Dance, Junior’a Boogaloo i Joseph’a 

Go, ogromny event taneczny 

i warsztaty z wyżej wymienionymi 

personami – zdecydowanie można 

nazwać festiwalem przygotowanym 

z rozmachem!

Podczas panelu, każdy sędzia 

opowiedział swoją historię taneczną 

i pokazał podstawy swojej specjalno-

ści: Hip-Hop’u, House’u, Popping’u 

i Locking’u. Dodatkowo Junior 

Boogaloo zrobił niesamowity pokaz 

Tuttingu.
Joseph Go pomimo swoich starań 

nie mógł się do końca wyrazić, 

bo nie zna angielskiego na tyle 

dobrze, ale w zamian wniósł dużo 

uśmiechu do spotkania.

Jo- Dance natomiast powiedziała 

piękną rzecz: „Ten, który wygrywa 

nie ma nic, a ten, który przegrywa, 

ma wszystko” - miała na myśli to, 

że przegrani wyciągają wnioski 

i mogą się rozwinąć na ich podsta-

wie.
Sędziowie zapytani o to, czego będą 

oczekiwać od zawodników, zwró-

cili uwagę na zabawę tańcem i nie 

myślenie w trakcie seta. Możliwość 

usłyszenia zdania tych jakże mądrych 

głów, była dla zajawkowiczów kolejną 

szansą na zdobycie nowej wiedzy 

i usystematyzowanie tej już zdobytej.

Więcej paneli dyskusyjnych! 

„Centrum Stocznia Gdańska”.

Ogromnym, ceglanym, wprawdzie 

słabo ogrzanym budynku, ale bez 

wątpienia można zaliczyć go do tych 

tworzących undergroundowy klimat. 

Prezentacje i walki miały miejsce 

na scenie. Obiekt okazał się idealny 

do tego typu imprezy. Pod koniec 

dnia obsuwa była już trzygodzin-

na, ale wszystko to było wynikiem 

dużej ilości uczestników i ciągle 

powtarzających się konsultacji 

pomiędzy członkami jury. DJ Eddie 

grał nieźle poza faktem, że w elimi-

nacjach Hip-Hop puszczał muzykę 

do Krumping’u, zarzucił niepasujący 

kawałek do konkurencji Locking 

i miał zapewne bardzo stresującą 

awarię komputera. Organizatorzy 

zafundowali nam również atrakcje 

w postaci szalonego pokazu House 

Dance Dobrego Polskiego Stylu, 

Hip-Hop Dance uczniów z NBDS, 

freestyle’u MC Dolara i MC Emota 

i występu Georgie’go (męża Jo-

Dance) na Talk Boxie – instrumencie 

bedącym oldschoolowym sekretem 

Funku, do którego zawodnicy zrobili 

niewąski jam.

Walki.
W Poppingu 2 vs 2 najciekawszą 

walką był finał pomiędzy duetem 

Pop Kate & Kaczorex, a zwycięzcami 

Romuldo & Two Face’em. Zaprezen-

towali na prawdę wysoki poziom.

W 1 vs 1 natomiast finał odbył się 

pomiędzy Kaczorex’em, a zwycięzcą 

Romuldo. W tej kategorii jednak, 

moim zdaniem, najciekawsza 

i najpiękniejsza walka odbyła się 

pomiędzy Pop Kate, a Romuldo. 

Ze strony popperki wyszło bardzo 

dużo świeżości, a od Romuldo nie-

samowita miłość do Funku i feeling. 

Bardzo zajawkowe 5 minut!

Locking nie był w tym roku pory-

wający. Suchy, tak, jakby czegoś 

zabrakło.. Finał: Edwin vs zwycięski 

Batman. Poza pełnych radości i skillu 

wyjść Batmana nie stało się nic 

specjalnego. Nie umniejszając tutaj 

feelingu i umiejętności tancerzy, walki 

nie były w żadnym stopniu porywa-

jące.

Jeżeli chodzi o Hip-Hop 2 vs 2, 

chciałabym wymienić kilka sytuacji, 

bo ta kategoria była bardzo emo-

cjonująca. Pierwsza walka godna 

uwagi to Sasza & Cinek vs Pablo 

& Raoul, bardzo zacięta, ale i zdrowa 

hip-hop’owa rywalizacja - idealny 

przykład dobrego pojedynku. Totalne 

przeciwieństwo to Bagieta & Miśka 

vs Jola & Kari. Dziewczyny spięły się 

do tego stopnia, że Joseph Go kazał 

im się bawić, zamiast walczyć. 

Powiedział, ze Hip-Hop to taniec 

klubowy i nie ma w nim walk tak, jak 

w B-boying’u. Na pewno aż taka spi-

na nie była potrzebna, ale mogliśmy 

się dzięki temu  wszyscy dowiedzieć 

czegoś nowego.

Finał Hip-Hop, do którego zmierzam, 

to dawka niesamowitych umiejętno-

ści obydwu stron (Jola & Kari i Pablo 

& Raoul) i pokaz niemalże perfek-

cyjnego zgrania męskiego duetu. 

Pablo i Raoul pokazali w tym roku 

miażdżące przygotowanie i między-

narodowy poziom. W zasadzie nie 

się co dziwić, są w końcu międzyna-

rodowym duetem. MIAZGA!

 

Funk All IV
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W tym roku na turnieju postaciami 
godnymi wyróżnienia są Kaczorex, 
który niespodziewanie doszedł 
do finałów w dwóch kategoriach Po-
pping, Pop Kate, która, jak wcześniej 
pisałam była orzeźwiającą postacią 
i reprezentant niemiec Romuldo wraz 
z jego miłością do muzyki. Dodat-
kowo warto wspomnieć o mężu 
Jo-Dance, którego nie było na pla-
katach, a mimo to jest skarbnicą 
wiedzy i naprawdę dużo przekazał 
uczestnikom festiwalu.
Warsztaty były profesjonalne i dające 
kopa energii, z tym jedynie zakłóce-

niem, że 50 osób, które  znajdowały 
się na sali, zamiast rozstawić się 
w szachownicę tak, żeby każdy 
widział, pchały się (bo inaczej tego 
nie umiem nazwać) na przód, chyba 
tylko po to, żeby się „szołnąć ticze-
rowi”. Moi Drodzy, odrzućmy lans 
i spójrzmy na innych, bo niedługo 
nikt już nie będzie miał zabawy 
z tańca!

ESDF- FA!4 wywarł na mnie 
ogromne wrażenie. Była to impreza 
na wysokim poziomie zarówno pod 
względem oferowanych opcji jak 

i tanecznym. Cieszę się, że mogłam 
uczestniczyć w panelu dysku-
syjnym, który otworzył mi głowę, 
patrzeć na rozwój tancerzy, oglądać 
wszystkie występy. Ta impreza 
została przygotowana bardzo 
zajawkowo. Zabrakło tylko zajawki 
wśród partycypantów. Fajnie, okej, 
skupiajmy się na wygranej, na tym, 
żeby się czegoś nauczyć, ale nie 
zapominajmy, że Hip-Hop nie jest 
tylko niekończącą się walką o status. 
Jest też zabawą i zajebiście zajaw-
kową kulturą jednoczącą ludzi. One 
love.

txt: Ryfa
foto: Becet i Amphoto

Wchodząc do kółka uwierz w siebie 
i w swój skill a wtedy będziesz palił 
każdy parkiet! 

Ostatnio na jamie wywiązała się dys-
kusja na temat kółek. Okazało się, 
że jest to temat rzeka, praktycznie 
jak każdy związany z tańcem. Przyto-
czę teraz parę istotnych dla tancerzy 
wniosków.

Jako pierwsze w rozmowę wpadło 
pytanie: „Czy New Style’owiec po-
winien wchodzić do kółka B-boys?!” 
Ciężka sprawa. Zależy z jakiej strony 
na to spojrzeć. Jeśli jest to im-
preza typowo break’owa, „New 
Style’owcy” owszem mogą wcho-
dzić do kółek, ale nie powinni w nich 
przeważać. To impreza zrobiona 
z myślą o B-boys wiec to niech oni 
się bawią! I na odwrót. 

Zabawa na Jamie?! W jaki sposób?  
Proste, podstawą będą kółka! 
Z kim? Oczywiście, z każdym kto 
tam przyszedł! Jam to miejsce 
spotkań, konwersacji, wymiany 
poglądów i skill’u, a także miejsce 
do rozwiązania wszelkich spin 
i beef’ów . Jednak najważniejsza jest 
zabawa. Proste jest, ze B-boy robiąc 
swoje wyjście w którym pokaże 
zajebisty styl, a przy tym „power 
moves”, bardziej zajara „gapiów” niż 
tancerz, który „potnie” beat każdym 
swoim ruchem. Ale to jest nieistot-
ne, ponieważ wśród tych „gapiów” 
są ludzie, którzy docenią to co ro-
bisz. Wchodząc do kółka zapomnij 
o wszystkim, baw się muzyką i rób 

swoje niezależnie od tego czy tań-
czysz New Style, Popping, Locking, 
B-boying czy np. jesteś Tancerzem 
ludowym zajaranym kulturą Hip-Hop. 
To, ile Ty dasz energii wchodząc 
do koła, ludzie na około niego 
dadzą Tobie!

W kole, oprócz momentów rozwią-
zywania spięć, chodzi o rozrywkę. 
Zarówno dla tańczącego, który 
może dać upust swoim emocjom, 
pokazać swój nastrój, zatańczyć 
do ulubionego kawałka, jak i dla 
oglądających, którzy mogą popa-
trzeć na sztukę, nowe rozwiązania, 
na przenoszenie kultury Hip-Hop 
na wyższy poziom. Koła nakręcają 
kreatywność. Każdy może wejść 
do środka, tylko musi poczekać 
na swój moment. Przed wkrocze-
niem do akcji powinniśmy zastano-
wić się, czy nie przerwiemy czyjejś 
walki albo historii, którą w kole 
budują inni tancerze. Lekarstwem 
na strach jest stara, bardzo mądra 
sentencja: „Dance like nobody’s 
waching.” Jeżeli masz osobowość, 
która nie pozwala Ci na bycie 
otwartym, po prostu tańcz dla 
siebie. Twórz swoją bajkę i miej z niej 
satysfakcję. Bardzo często boimy 
się poddać swój taniec (czyli część 
nas) pod krytykę. Dlatego nasze wyj-
ścia powinny wyglądać tak, jakby tej 
krytyki w okół nas w ogóle nie było.
Kolejny problem: część osób wcho-
dząc do kółka zamyka się w swoich 
określonych, wyćwiczonych sche-
matach, obawiając się, że stawiając 
na pełen freestyle, jeden z ruchów 

może nie spodobać się publice 
albo, że nie potrafią freestyle’ować 
(tutaj polecić można tylko trening, 
otwarcie się na bodźce zawarte 
w muzyce i nutkę szaleństwa). Prze-
łam bariery pozwól by muzyka Cię 
poniosła, pokaż swoje umiejętności 
po prostu BAW SIĘ!

Jeśli nie jesteś do końca pewny 
czy pewna tego co robisz, tańcz 
dla siebie, nie przejmując się tym, 
że każdy Twój ruch jest poddany 
krytyce dziesiątek czy setek osób. 
Czerp przyjemność z tańca i z tego 
że możesz dać coś innym od siebie. 
Niepodważalnym faktem jest to, 
że za każdym razem, kiedy wcho-
dzimy do koła, zyskujemy doświad-
czenie, „docieramy się” z parkietem. 
Uczymy się też pozytywnie wyko-
rzystywać stres. Dlatego tak bardzo 
ważne jest, żeby się nie blokować 
i wejść do środka wydarzeń! Bo je-
żeli zrobisz to mądrze, wtedy, kiedy 
trzeba, wyniknie z tego tylko coś do-
brego. A czy to będzie satysfakcja, 
doświadczenie, dobra zabawa czy 
radość, to już nie ma wielkiego zna-
czenia. Lekarstwem na kompleksy 
natomiast, może być wyobrażenie 
o „Królu Arturze i Rycerzach Okrą-
głego Stołu”. Przy okrągłym stole 
wszyscy byli równi. W kole zawsze 
będą lepsi i gorsi niż Ty. Natomiast 
podczas zabawy nie ma to żadnego 
znaczenia. Wchodząc do kółka 
uwierz w siebie i w swój skill a wtedy 
będziesz palił każdy parkiet!

txt: Zosia UDP
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!
konKurs

Na początek, jak długo trwa Twoja 
przygoda z tańcem i co zainspiro-
wało Cię do jej rozpoczęcia?
Fascynacja tańcem pojawiła się 
u mnie już w dzieciństwie. Nie 
był to wtedy jeszcze pop-
ping, a bynajmniej nie 
miałem tego świado-
mości. Jako kilkuletni 
chłopiec pasjonowały 
mnie wszelkie bajki 
oraz filmy, w których 
głównymi bohaterami 
były roboty, cyborgi, 
itp. Z czasem zaczą-
łem odwzorowywać 
ich ruchy, co sprawiało 
mi niebywałą przy-
jemność. Oryginalnym 
poppigiem zajmuje się 
od około 5 lat. Wcześ-
niej tańczyłem robot 
style, slow motion, king 
tut, waving, hitting (style 
wchodzące w skład poppin-
gu). Z biegiem czasu zbierałem 
fundamentalną wiedzę, która 
dała podstawy do kreowania 
własnego stylu oraz tańczenia 
oryginalnego electric 
boogaloo style.

Kto z graczy 
światowych jest 
dla Ciebie niepodwa-
żalnym autorytetem?
Są to przede wszystkim 
twórcy i pionierzy Poppingu czyli 
Electric Boogaloos. Inspirują mnie 
także:  Machine Gone Funk, Motion 
Sicknes. Z Europy zaś : Sally Sly, 
Storm, Salah. Z Azji: Guchon, Key, 
Acky, Poppin’ DS, Dino. Nie jestem 
w stanie wymienić wszystkich 
popperów, którzy stanowią dla mnie 
wzór, ponieważ jest ich naprawdę 
bardzo wielu. 

Jesteś tancerzem, często jesteś 
również jurorem na kontestach 
tanecznych. Na co zwracasz naj-
większą uwagę, zarówno w pracy 
nad swoim własnym progresem, 
jak i w ocenie innych, podczas 
turniejów?
Oceniając zawody zwracam 
szczególną uwagę na to, jak tancerz 
czuje i interpretuje muzykę (muzyka 
jest najważniejsza) oraz na sposób 
wykonywania moves’ów (czystość 
tańca oraz jego podstaw), styl i flow. 
Ważnym dla mnie aspektem jest 
także wyrazistość tancerza oraz 

charakter jego tańca. W pracy nad 
swoim własnym progresem 

jestem bardzo rygorystyczny, 
ćwiczę poszczególne ruchy 

wielokrotnie aż będą 
perfekcyjne. Od siebie 

wymagam maximum.  
Jestem otwarty na muzykę, 

jej różnorodne gatunki 
oraz nurty, od Funku 

począwszy na Punku 
kończąc. 

Jakie dotychczasowe 
wydarzenia zali-
czyłbyś do najistot-
niejszych na Twojej 
tanecznej drodze 
– jakieś imprezy, 

warsztaty, szczególne 
osiągnięcia?
Z dotychczasowych osiąg-
nięć, mających dla mnie 
większą wartość jest zdo-
bycie drugiego miejsca 
na międzynarodowych 
zawodach Juste Debout 
Praha 2008 r., gdzie 
startowałem
wraz ze swoją 

najlepszą uczen-
nicą Pop Kate, 

oraz taka sama 
lokata na Baltic 

Session Tallin 
2008 r. 

Jak oceniasz 
polską scenę 
Funk Styles na tle 
sceny zagranicznej?
No  niestety polska scena funkstyles 
nie należy do najlepszych. Acz-
kolwiek prężnie się rozwija. Cieszy 
fakt , iż pojawiają się nowe twarze 
i do funkstylowej rodziny napływa 
młoda, pobudzająca ją krew. Sądzę, 
że w niedalekiej przyszłości polski 
Poppin’ i Lockin’ wypłynie na arenę 
europejską i nie tylko. Przyszłość 
jest w naszych rękach! Progres pol-
skich funkstylowców zależy od ich 
ciężkiej pracy, otwartości na wiedzę, 
a przede wszystkim od  zaangażo-
wania, uczestnictwa w zawodach 
oraz warsztatach niosących niezwy-
kły rozwój. 

Byłeś uczestnikiem popularnego 
show – „Mam Talent” – możesz od-
słonić parę kulisów swojej przygody  
z programem?
Szczerze mówiąc nie ma czego 

odsłaniać. W trakcie moje krót-
kiej przygody z programem wiele 
się nauczyłem, otworzyłem się 
na różnorodne trendy i nie tylko. Pro-
gram stanowił dla mnie narzędzie 
do promowania Poppingu w Polsce. 
Nie ukrywam, że było to dla mnie 
bardzo rozwijające doświadcze-
nie. Szczerze polecam każdemu. 
Od kuchni, hmm niestety nie znam 
żadnych gorących plotek z życia 
gwiazd. 

Kontynuując wątek, jakie jest 
Twoje nastawienie do komercyj-
nych przedsięwzięć, typu podobne 
programy rozrywkowe, udział w pro-
mocjach i kampaniach reklamowych 
itp?
Traktuje to jako możliwość promo-
wania siebie oraz tańca. Nie widzę 
zatem nic złego w udziale w takich 
przedsięwzięciach. Każde doświad-
czenie nas wzmacnia i czegoś uczy. 
Udział w poniekąd komercyjnych 
programach pozwala zarabiać 
pieniądze poprzez swoją pasję, 
w moim przypadku jest to Popping 
& Boogaloo.

Sam tańczysz, uczysz innych, 
podróżujesz, sędziujesz, jesteś 
członkiem prężnie działającego 
New Boogie Down School – czy 
myślisz nad poważnymi plana-
mi na przyszłość, czy chciałbyś 
ze swoją pasją związać swoje 
zawodowe życie, i wreszcie jak 
na chwilę obecną łączysz miłość 
do tańca z innymi obowiąz-
kami?
Moja przyszłość to mój 
taniec. Mam nadzieje, 
ze los będzie mi sprzyjał 
i pozwoli aby Popping 
był moją profesją także 
zawodową, co w Pol-
sce pewnie pozostanie 
tylko w sferze marzeń, 
gdyż jak do tej pory 
nie słyszałem nic  
o stanowisku 
Popper. 

liPskee
Popping to mój  jedyny obowiązek 
i mam nadzieje, iż wywiązuję się 
z niego skrupulatnie. Uważam, 
że mam w życiu wiele szczęś-
cia, mam wspaniałą dziewczynę 
kochającą Popping równie mocno 
jak ja. Iwonka bardzo mnie wspiera 
nastawiając na ciągły progres. Jest 
moją motywacja oraz motorem 
napędowym. W przyszłości także 
chciałbym założyć rodzinę i oczywi-
ście utrzymać ją z tańca. 

Co mógłbyś powiedzieć młodym 
graczom w kraju, czy mógłbyś ich 
jakoś ukierunkować, jakieś praktycz-
ne wskazówki?
Jest to bardzo trudne pytanie, gdyż 
każdy jest inny a Popping jest spra-
wą bardzo indywidualną. Począt-
kującym Popperom radzę skupić 
się na podstawach, zdobywaniu 
niezbędnej wiedzy, słuchaniu mu-
zyki. Uczestniczenie w warsztatach 
na pewno nie zaszkodzi. Polecam 
także startowanie w zawodach, 

nawet gdy brak jeszcze 
moves’ów oraz skills’ów, 

które przyjdą z czasem. 
Najważniejszy jest 
FUNK!

Chciałbyś 
kogoś 

pozdrowić?
Jasne. Jest 

wiele osób, 
którym chciał-

bym podziękować 
oraz pozdrowić, wszyst-
kich niestety nie jestem w stanie 
wymienić. Zatem pozdrawiam 
moją dziewczynę Iwonkę, moje 
poppingowe dzieci Kasię, i 
Kaczorexa, mojego prezesa 
Emota oraz jakże ważnych 
Meksa, Tempsa, wszystkich 
popperów, lockerów, moich 
uczniów a także moją rodzi-
nę i Panią Basię. 

Ok., dzięki za wywiad.

Txt: PitZo

Flava Magazine jest pismem 

dla Nas wszystkich. Dlatego 

też chcemy dać Wam możli-

wość współtworzenia go.

Jeżeli macie ciekawe pomysły 

na działy, bądź też na artykuły, 

albo znacie wybitnie uzdolnio-

ne jednostki to ten konkurs 

jest właśnie dla Was.

Propozycje składajcie na nasz 

adres mailowy: 

redakcja@flava.com.pl

i odwiedzajcie naszą stronę 

www.flava.com.pl,

a najciekawsze pomysły 

nagrodzone zostaną najnow-

szymi modelami koszulek 

Break.pl.

Wygraj
T-shirt

Break.pl
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Nazwa: SAMI SWOI vol. 3
Data: 25-04-2009 
Miasto: Środa Wielkopolska
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 

Zasady: 
“Take it personal” jest to system 
prowadzenia bitw, w którym b-boye 
sami decydują o przebiegu rywa-
lizacji. “Take it personal” wymaga 
od tancerzy pokazania charakte-
ru i umiejętności strategicznych. 
Pomysł ten narodził się na Florydzie. 
Zasadniczo polega on na tym, iż 
organizator/prowadzący losuje 
z wszystkich uczestników jedne-

go b-boya. Wylosowany tancerz 
następnie wybiera z listy pozostałych 
uczestników b-boya z którym chce 
stanąć do bitwy. Z kolei, ten wybrany 
przez niego b-boy ustala liczbę rund 
bitwy. Następnie organizator znowu 
losuje kolejnego tancerza, według 
wyżej przedstawionych reguł, aż 
do wyłonienia wszystkich par. System 
ten może być stosowany zarówno 
w walkach solowych jak i ekip. 

Oficjalny contest 3 vs 3 
Bgirl Contest 2 vs 2 (eliminacje 
do finałów imprezy WE BGIRLZ , 
które odbędą się w Braunschweig 
17.12.2009)
Power Moves Contest
Drunk Style Contest (after party)

Jury:  
ALBERTOP-ROCK - FUSION RO-
CKERS / MADRYT / HISZPANIA
WARY THE WARRIOR - DYNASTY 
ROCKERS / DIJON / FRANCJA
SKOORA - SINIOR SKLAD / DREZ-
DENKO / POLSKA 

Prowadzący: MC TRIX / UK – pro-
wadzący imprezę Battle of The Year 
od samego początku. Znakomity 
showman, który dzięki swojej cha-
ryźmie i ogromnej energii z pewnoś-

cią nie pozwoli Wam na nudę! + 
SIERBER

Dj(e):
Dj Deilf / Paryż / Francja
Dj Shogun / Malbork / Polska
Dj Ivan Ski /Bergen / Norwegia
Dj Mesia / Berlin / Niemcy 

Przygotujcie się na szalony BEST 
DRUNKEN BBOY oraz zabójcze 
Apache Lines z udziałem Warego , 
Nabila i polskich rockerów!
 
Dodatkowo: Warry The Warrior 
- warsztaty 2 godzinne, rockingowe 
warstaty z członkiem Dynasty Ro-
ckers. Podczas warsztatów zostaną 
poruszone nastepujące zagadnienia:
 
Historia
Podstawowe kroki
Freestyle
Taktyka bitwena

Już 25 kwietnia Polska dołącza 
do ponad 25 krajów „zarażonych” 
manią taneczną konkursu Hip Hop 
International. Ten światowego forma-
tu konkurs, relacjonowany w amery-
kańskiej MTV, przeznaczony jest dla 
wszystkich tych, którzy uwielbiają 
i potrafią tańczyć  najróżniejsze 
odmiany tańca hip hop. Konkurs 
zostanie przeprowadzony w 3 kate-
goriach: Bboy, Popping i Locking. 
Startować mogą zespoły i soliści 
w wieku: 7-12 lat,12-18 lat i powyżej 
18 lat. Zespoły nie mogą być mniej-
sze nić 5 osobowe i większe niż 8 
osobowe a całą choreografię należy 
zmieścić w 2 minutach. Wyzwanie 
jest naprawdę spore, tym bardziej, 
że nagrodą dla finalistów edycji pol-
skiej oprócz pieniędzy jest wyjazd 
do USA na finał światowy. Zazwy-
czaj zwycięzcy edycji światowej 
biorą później udział w nagraniach 
teledysków dla największych gwiazd 
hip hopu i pracują z najbardziej 
znanymi choreografami.  Szczegó-
łowe informacje na temat konkursu  
można przeczytać  na stronie www.
hiphopinternational.com  a już 
wkrótce uruchomiona zostanie stro-
na dotycząca edycji polskiej.

Kilka słów o zasadach: tancerze 
prezentują swoje choreografie 
w czterech kategoriach: Hip Hop, 
Bboying, Popping i Locking. Każdy 
zespół musi swój program zmieścić 
w 2 minutach. Są trzy grupy wie-
kowe: 7-12 lat, 12-18 lat i powyżej 
18 lat. Co ciekawe – nie ma górnej 
granicy wieku. Występujący muszą 
pamiętać o tym, że minimalna ilość 
osób w jednym zespole to 5 a mak-
symalna 8. 

Więcej na ten temat można znaleźć 
na stronie www.hiphopinternational.
pl, gdzie zamieszczone zostały 
wszelkie istotne informacje.
Główny organizator Word Hip Hop 
Dance Championship w Polsce, 
Leszek Baranowski zachęca 
do podjęcia wyzwania: „Chcemy 
maksymalnie aktywizować polskie 
grupy taneczne, zwłaszcza te 
najmłodsze. Uważam, że taniec 
oprócz świetnej kondycji, sylwetki 
i dobrego samopoczucia może stać 
się dla wielu pomysłem na życie 
a nawet drogą do światowej sławy. 
W najgorszym przypadku przygo-
da z tańcem hip hop zabije nudę, 
odciągnie od szarych podwórek 

i niebezpiecznych używek. Warto 
więc zaryzykować i zapoznać się 
bliżej z hip hopem, to naprawdę 
wciąga! Mam tu cudowny przykład 
w postaci Jo Dance – polskiej 
tancerki mieszkającej w Niemczech, 
której lista osiągnięć jest naprawdę 
imponująca.

B-boye rozkręcą Warszawę

Warszawa ma swoją unikalną, 
znaną i szanowaną na całym świecie 
imprezę. Takim wydarzeniem dla 
każdego miłośnika breakdance jest 
Warsaw Challenge – Otwarte Mi-
strzostwa Warszawy w Breakdance.  
9-10 maja już po raz piąty Amfiteatr 
w Parku im. Gen. J. Sowińskiego 
na warszawskiej Woli zaroi się 
od barwnych przedstawicieli kultury 
hip hop z całego świata. 

Jak co roku na Warsaw Challen-
ge zaproszone zostały czołowe 
ekipy breakdance z całego świata 
– z USA, Korei Płd., Ukrainy, Rosji, 
Niemiec, Francji, Włoch, Szwecji, 
Norwegii i Danii. Nie zabraknie 
też reprezentantów Polski. Całość 

okraszona 
będzie koncer-
tami czołowych 
przedstawicieli 
polskiej sceny 
hip hop – fani 
rodzimego rapu 
będą zaś mogli 
poszaleć m.in. 
przy występach 
Molesty i Kumpli 

duetu Sokół & Pono. Natomiast 
na deser – koncert światowych 
gwiazd hip hopu. Nazwę zespołu 
organizatorzy trzymają w tajemnicy 
do ostatniej chwili, zapewniają jed-
nak, że zgodnie z tradycją Warsaw 
Challenge, będzie to topowy zespół. 

Na Warsaw Challenge 2009 nie 
może zabraknąć zwycięzców 
ubiegłorocznej edycji: Killafornia/
Rockforce z USA. Tegorocznych 
triumfatorów wyłoni międzynarodowe 
jury złożone z najznakomitszych 
autorytetów od breakdance – ucho-
dzącego za jeden z najtrudniejszych 
gatunków tańca. B-boye walczą 
o nagrody główne ufundowane 
przez Prezydenta m. st. Warsza-
wy i inne nagrody od sponso-
rów. Oprócz zaproszonych ekip, 
w mistrzostwach mogą wystartować 

wszystkie grupy amatorskie, człon-
kowie klubów i stowarzyszeń hipho-
powych – zgłoszenia pod adresem: 
http://www.um.warszawa.pl/wyda-
rzenia/warsawchallenge2009/

– Warsaw Challenge to jedna z naj-
ważniejszych imprez w stolicy, znana 
fanom hip hopu na całym świecie 
– mówi Katarzyna Ratajczyk, szef 
Biura Promocji Miasta Stołecznego 
Warszawy. – Bardzo się cieszę, 
że Warszawa będzie gościć naj-
większe gwiazdy breakdance. Dzięki 
temu stolica staje się coraz bardziej 
nowoczesna.

Od 2005 roku w Warsaw Challenge 
wzięło udział ponad 1000 b-boyów 
i b-girls, czyli tancerzy i tancerek 
breakdance, a także hip-hop oraz 
popping. Tradycyjnie każda edycja 
kończy się koncertem gwiazdy 
światowej sławy. 

Kontakt prasowy: 
Jędrzej Hugo-Bader, Allegro Agen-
cy, 

tel. + 48 22 832 30 47, + 48 600 97 
55 65, jedrzej.hugo-bader@allegro.
com.pl

Data: 03-05-2009
Miasto: Kętrzyn 
Miejsce: HALA MOSIR 
BREAKMANIA 2009 KĘTRZYN 

II edycia ogólnopolskich zawodów 
dla B-boys & B-girls.
zawody w systemie pucharowym. 
3vs3. 

Zasady: 
- wpisowe wynosi 10 PLN od osoby. 
czyli ekipa płaci 30 zł. Jeżeli jaka-
kolwiek osoba nie biorąca udziału 
w walkach bedzie chiała wziąc udział 
w konteście, musi dokona wpłaty 
w wysokości 10 zł.
- runda wstępna- z pośród przyby-
łych ekip zostanie wyloniona lista 
32 ekip ( każdy uczestnik ekipy ma 
po 1 wyjsciu podczas prezentacji 
) ta runda ma na celu zapewnienie 
odpowiedniej liczby ekip. czesto 
niektóre ekipy które sie wpisały 
na liste uczestników nie zjawiają się 
na zawodach z wielu powodów. 
- rozpoczęcie bitew 32 ekip w syste-
mie pucharowym
(podczas bitew każdy z uczestników 
na po 2 wyjścia) 

Kategorie konkursowe:

B-GIRL BATTLE 
TOPROCK
POWER MOVES

Jury:
MARCIN - WHSB ( Białystok ) 
CETOWY - POLSKEE FLAVOUR / 
ZULU KINGZ ( Gdańsk )
HATSOLO - FLOW MO ( Finlandia ) 
 
Prowadzący: RUFIN MC
 
Dj(e): 
DJ KRUK - WHSB - BIAŁYSTOK
 
After Party:  
AFTERPARTY ZAMKNIETE - WY-
ŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW. 
Z JEDZONKIEM, DOBRYMI BITAMI 
W TLE I NIEDALEKO OD NOCLE-
GOWNI!

Dodatkowo: 
Każdy uczestnik ma zapewniony 
ciepły posiłek podczas imprezy oraz 
wodę.

NIEDZIELA ( 3 maja ) WARSZTATY: 

12:00-14:00 z B-Boyem HatSolo 
(Flow Mo)- Finlandia
KOSZT WARSZTATOW 45 PLN za 2h 
od osoby.
14:15 - 16:15 - warsztaty z POPIN-
GU z BIENIEM - koszt 30 zł za 2 h
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Skąd sie wziął zarodek na WCH, jak 
to wszystko sie zaczeło? 
Dawno dawno temu w Warszawie 
była grupa przyjaciół którzy tańczyli, 
ekipa nazywała się Breakoholix. W jej 
skład wchodził między innymi Artur 
Zalewski aka Leski. W 2004 roku 
Artur się rozchorował, wylądował 
w szpitalu - nie wiadomo czemu tak 
naprawdę. Chcąc robić cokolwiek, 
napisał projekt małej imprezy, 
ponieważ w tym czasie, w stolicy nie 
działo sie praktycznie nic, żadnych 
zawodów - nic. Otwarte Mistrzostwa 
Warszawy w Breakdance miały od-
być się w marcu 2005 jako niewielka 
impreza dla młodzieży promująca 
„bitwy 3 na 3” urozmaicone kilkoma 
koncertami warszawskich zespołów 
hiphopowych. Taki plan powstał 
w głowie Artura Zalewskiego, założy-
ciela warszawskiej grupy b-boyowej 
Breakoholix, podczas jego pobytu 
w szpitalu jesienią 2004 roku. Artur 
aka Leski od kilku miesięcy choro-
wał, jak sie okazało na nowotwór 
węzłów chłonnych. Po wyjściu 
ze szpitala poprosił dwóch najbliż-
szych kolegów Michała Pełkę i Piotra 
Zaczyńskiego o pomoc w orga-
nizacji imprezy. Rozpoczęły się 
tym samym poszukiwania odpo-
wiedniego miejsca dla zawodów 
3vs3 w tańcu breakdance oraz 
sponsorów. Jednak było o to bardzo 
trudno, od sponsora do sponsora, 
po domach kultury trafili tam, gdzi 
emogli trafic najlepiej. Młodzi ludzie 
przedstawili swój pomysł w Biurze 
Promocji i Rozwoju miasta stołecz-
nego Warszawy, gdzie spotkał się 
on z dużym zainteresowaniem. 
Biuro zdecydowało się wspomóc 
finansowo organizację tej imprezy 
pod warunkiem, że przyczyni się ona 
do promocji miasta. 
Tymczasem stan zdrowia Artura 
pogorszył się i musiał on wrócić 
do szpitala, gdzie dnia 9 lutego 
2005 roku zmarł. Przyjaciele Artura 
postanowili jednak kontynuować 
rozpoczętą pracę przy imprezie, 
by spełnić jego i swoje marzenia. 
Dzięki temu z małych zawodów, 
jakie Artur organizował w szkolnej 
sali gimnastycznej, powstała duża 
impreza łącząca wszystkie elementy 
hip-hopu. Dziś po 5 latach od po-
wstania pomysłu Warsaw Challenge 
to jedna z najwiekszych tego typu 
imprez na świecie.

Jak następował rozwój od pierwszej 
edycji?
PIerwsza edycja Warsaw Challen-
ge była zawodami opartymi na 16 

ekipach breakdance i 3 sedziach, 
głównie lokalnych. Odbyły sie też 
cztery koncerty polskich zespołów 
hip-hopowych. Nastepna edycja 
to już dwudniowy event. Udział 
wzieło 24 ekipy, dodalismy drugi 
contest w new style, udział wzieło 
sporo ekip z ukrainy i ze wschodu. 
Sedziowie również byli z zagrani-
cy. Odbyło sie osiem koncertów 
w tym 3 zagraniczne. Czyli progres 
widoczny gołym okiem. W 2007 roku 
poszerzyliśmy contest new styleowy 
o obecność mężczyzn, dobralismy 
bardziej kompetentnych sędziow, 
zaprosilismy 8 ekip z całego swiata, 
i koncerty także były z zagranicy. 
Rok 2008 to kolejne zmiany. Więcej 
ekip z zagranicy, koncert znanej 
grupy Dilated Peoples, 5 sędziów 
jakich zazdrościć Nam mogł każdy 
organizator na świecie. Jedyne 
co się tak na prawde nie zmieniło 
to miejsce, amfiteatr w parku im. gen 
Sowińskiego na warszawskiej Woli, 
jest on duzym dobrym miejscem, 
ze swoim klimatem - niech tak póki 
co pozostanie. 
 
Czy napotykasz wiele problemów 
przy organizacji, a jeśli tak czy są ta-
kie które powtarzaja sie co roku?
Heh, głównym problemem jest spe-
cyfika branzy. Ludzie związani z tań-
cem nie często posiadają ludzi ta-
kich jak managerowie, co komplikuje 
sprawe przy załatwianiu papierków, 
a przy ilości 200 takich osób trzeba 
się sporo namęczyć z dopięciem 
tego. A tak, do dzisiejszej edycji 
wszystko było ok. Dziś jak wiadomo 
mamy kryzys i cena dolara i euro 
strasznie daje po kościach wszyst-
kim organizatorom imprez w Polsce.  

Co chciałbys zmienić na lepsze 
w WCH?
Hmmm. Jedyne co chciałbym 
zmienić to powiększyc budżet 
na impreze który i tak nie jest mały, 
bo trzeba przyznać miastu Warsza-
wa że chojnie obdarowywuje tą im-
prezę. Ale jak wiadomo pieniązków 
nigdy za mało a jest wiele rzeczy 
które mozna zrobic lepiej, ale wiado-
mo ż ekosztuje to więcej. 

Co uważasz za sukcesy, a co za po-
rażki WCH?
Za porażkę moge uznać coroczną 
tendencje do padania deszczu, no 
jakoś nie umiemy tego ogarnąć :) 
A do sukcesów? Nie wątpliwie 
to że taka impreza ma miejsce 
i w fajny przyjemny sposób przybliża 
naszą kulturę wszystkim ludziom 

bez względu na wiek, płec, rase 
czy sierść. Każdy kto przychodzi 
na DARMOWĄ imprezę, ma stycz-
ność z odmianami naszej kultury 
w najlepszym wydaniu.  

Jakie masz plany na przyszłość 
związane z WCH?
Planem na przyszłość nie wątpliwie 
jest podnoszenie prestizu i dawanie 
ludziom coraz więcej radości z tego 
co się dzieje na scenie. Jak sie uda 
to będę bardzo szczęsliwy.  

Jak przedstawia się frekfencja? 
Czy z roku na rok jest coraz więcej 
zainteresowanych?
Frekwencja od 2005 roku do 2007 
rosła. w Edycji 2008 zabrakło miej-
sca dla naszych gości, ponieważ 
trybu były pełne, zabrakło nawet 
miejsca do siedzenia na płotach .

Czym nas zaskoczysz w tym roku?
Nowym kolorem kapci, podnio-
słem swoje skille jako profesjo-
nalny gwizdajło. Myślę że zmian 
programowych jest sporo, niektóre 
zamierzone, inne wymuszone. Ale 
są, jeśli mają zaskoczyć to jak mam 
o nich mówić. 

Coś od Siebie?
Z mojej strony zapraszam wszystkich 
na Warsaw Challenge, odbędzie się 
w maju 9 i 10. Wstęp na impreze 
jest bezpłatny , a radości z brania 
w niej udziału jest coniemiara. I dla 
tych na scenie i dla tych cyklincznie 
mówiących “woooow: z publiki. 
 

txt.: EnZoo

Opis klubu:

Harlem - pierwszy i jedyny w War-

szawie klub w 100% dedykowany 

muzyce Hip-hop i R’n’B. To miejsce 

z duszą wykreowane w starym, 

opuszczonym magazynie umiejsco-

wionym w postindustrialnej części 

Warszawy. Doskonała muzyka 

i świetni ludzie - nasz klub stworzony 

został po to, aby jego goście czuli 

się w nim jak najlepiej.

Wiemy, że konkurencja rośnie, 

jeżeli chodzi o tematykę tańca. Kluby 

prześcigają się w wymyślaniu imprez 

tematycznych, tylko po to by

przyciągnąć najlepszych tancerzy 

z całego kraju. Co Harlem przygoto-

wuje na najbliższy czas?

Zaczynamy już 18 kwietnia z imprezą 

Mistrzostwa Świata Street Dance 

2009. Po wcześniejszych zawodach 

w Wołominie u Nas odbędzie się 

After Party z udziałem najlepszych 

tancerzy z całej Polski. W następny 

weeken wspólnie z Zaqem przy-

gotowujemy przedsmak Warsaw 

Challenge z udziałem najlepszych

Bboys i Bgirls.  Zaraz później odbę-

dzie się oczywiście Befor i After Party 

po największej chyba imprezie War-

saw Challenge. 23 maja natomiast 

obędzie się impreza z cyklu Wanted-

pokonaj ściganego. Podsumowując 

u nas zawsze parkiet przejęty jest 

przez najlepszych tancerzy!

Skąd inicjatywa stworzenia wydzielo-

nego parkietu dla Bboys i Bgirls?

Od zawsze sporo jest u nas Bboys 

i Bgirls. Przy dużych imprezach 

ciężko im było przebić się przez 

tłum żeby stworzyć kółko, w którym 

mogliby tańczyć. 

Dlatego też wychodząc naprzeciw 

ich oczekiwaniom stworzyliśmy 

wydzielony parkiet tylko dla nich.

Klub HarlemUl. Kolejowa 8/10, Warszawa
harlem@warsaw-harlem.com

www.warsaw-harlem.com
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SZKOŁA TAŃCA BREAKDANCE 
FUNK ROCKASS
Warszawa, Domu Sztuki SMB Jary
ul. Wiolinowa 14 
www.funkrockass.pl 
tel. 692370297

WHITE SLIDE DANCE STUDIO
Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 15 Nowy 
Potr (byly miejski dom kultury,budynek 
banku PKO) 
www.whiteslide.pl,
tel. 500245064

SZKOŁA TAŃCA REVIA
Katowice, Centrum Handlowo-Usługo-
we Bażantowo, ul. Bażantów 2 
www.reviataniec.pl
tel. (032) 2554173
609185808

LILLA HOUSE
Łódź, ul. Wigury 21 
www.lillahouse.com
tel. (042) 6369700

PROFESJONALNA SZKOŁA
BBOYINGU “AZIZI HUSTLAZZ”
Rybnik, Fundacja Elektrowni Rybnik, 
ul. Podmiejska, 
www.tanczbreakdance.prv.pl
tel. 600348036

STUDIO FREE ART FUSION
Warszawa, ul.Miedziana 11, I piętro 
www.freeartfusion.pl
tel. (022) 6485719  603119889 
503173300  601247549

EGURROLA DANCE STUDIO
Warszawa, Żwirki i Wigury 99a, 
Al. Jerozolimskie 91 i ul. Ksprzaka 24a
www.taniec.com.pl
tel. (022) 8240201
(022) 8240712

F’N’F DANCE STUDIO
Łódź, al. Piłudskiego 8/10
www.fnfdance.com 
tel. 505041741

CENTRUM TAŃCA I RUCHU PADE
Kraków, Ul. Berka Joselewicza 21c 
www.pade.com.pl
tel. 792087233

STUDIO ŚLĄSKA STREFA TAŃCA
Zabrze, ul. Słowackiego 2 
www.slaskastrefatanca.pl
tel. 792615680

CUBE-DANCEACADEMY
Łódź, ul. Wysoka 35
www.taniec24.com
tel. 606260789

SMOOTH MOVES UNIQUE
Gdynia, Przystanek PKP Gdynia Orłowo-
ografitowany budynek, ul.Architektów 
www.smoothmoves.pl
tel. 501647117
 

CENTRUM ROZWOJU
ARTYSTYCZNEGO
Warszawa, Ul.Broniewskiego 7 
www.cra.waw.pl
tel. (022) 6335086

KINGZ OF WARSAW *DIIL GANG* 
ILLEGAL STREET UNIVERSITY 
Warszawa, Ośrodek Działań Artystycz-
nych “Dorożkarnia”, Dom Kultury “Pra-
ga”, www.kingzofwarsaw.com 
tel. , 603303636
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ZADZWOŃ 
503 131 884




