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Wracamy w 2012 roku! 
Zaczynamy działać z właściwym 

noworocznym pokładem energii. 

Wylałem świeży fundament, którym jest 

przedsiębiorstwo Flava World Company, to 

co masz teraz przed oczami drogi czytelniku,

to pierwsza cegiełka, jaką stawiam na świeżej 

podstawie. To kolorowa, mieszanka wybuchowa 

sztuki, wiedzy i inspiracji, która pozwoli Ci 

zaczerpnąć oddechu Hip Hopu i zrozumieć lepiej 

kulturę, z którą się identyfikujesz. Nie widzisz

oczami, widzisz mózgiem, im więcej znasz słów

 i rozumiesz znaczeń, tym więcej możesz 

dostrzec. Dlatego tak ważne dla rozwoju naszej 

kultury jest publikowanie takich przewodników jak 

Flava Dance Magazine. Zatem pasjonaci szukajmy 

mądrości, ale patrzmy na świat oczami dziecka. 

Zabawa i radość, to pierwotne idee Hip Hopu.

Pozytywne nastawienie, pozwala poczuć, że 

poruszamy się we wszechświecie nieskończonych 

możliwości. Właśnie o tym, opowiada ósmy numer 

Flavy. 

Wybraliśmy zarośniętą, rzadko uczęszczaną 

drogę, ale możemy dotrzeć nią, do pięknych 

krain. Tak właśnie żyjemy, artyści sztuki Hip Hopu. 

Ludzie, którzy patrzą przez pryzmat mody na 

naszą kulturę, są w wielkim błędzie. To przykład 

nietrafionej koncepcji ignorantów. Hip Hop nie 

jest Trendy. Trend to sezonowość, a prawda trawa 

wiecznie.

Co nowego? Na naszym kanale youtube/flavaDM, 

znajdziecie filmową playlistę

z bohaterami wywiadów tego numeru oraz kultową 

serię Who Got The Flava Today, 

która znalazła wielu fanów na całym świecie. 

Zapraszam do wizualnego szoku.

Tworzymy serię tutoriali tanecznych Flava Dance 

Magazine , z różnymi ciekawymi postaciami, 

Znajdziecie je w serwisie videorady.pl 

Jakiś czas temu stworzyłem pierwszy zarys Flavy 

po angielsku, czyli The Book Of Knowledge. 

Tancerze za granicą przyjęli nowy produkt z 

otwartymi rękoma. 
Gdy jesteśmy na dobrej drodze, to jedyne co 

możemy zrobić, to podążać nią dalej.

Gdy piszę ten opening, słucham Professional 

Dreamers Looptroopów, nie wyobrażam sobie 

lepszego kawałka na ten miesiąc.

„Dedicated to everybody who’s set their mind to 

living a dream”.
Dla mnie to piękna dedykacja, dlatego tymi 

samymi słowami chciałbym otworzyć ósmy numer 

Flavy. 

Inspirującej lektury

Rafał Zyskill Szymkiewicz

Redaktor naczelny
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Sylwetka: Marcin z WHSB

4 Elementy
Lipskee&Kaczorex

Wykład o Flow
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Tutoriale Flavy: Swipes i Ufo

Wywiad z Kostkiem

Bboy Wicked Story
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OUR- system sędziowania

Mardok One o organizacji imprez



4  5



Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej o Thesisie, zapraszam 
na oficjalny kanał filmowy Flava Dance Magazine.
www.youtube.com/FlavaDM , w playliście o nazwie 
Flava 8, znajdziecie materiały wideo powiązane z naj-
nowszym numerem.
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od początku musi być nisko przy 

parkiecie. Ręce powinny pracować 

na przemian, raz wybija nas ręka 

lewa, raz prawa. Kręcąc się w lewą 

stronę zaczynamy od prawej ręki, 

później blisko niej dołącza prawa 

ręka. Nie możemy dopuścić do 

sytuacji aby ręce się krzyżowa-

ły, ponieważ możemy zaliczyć 

nieprzyjemny wypadek. Musimy 

pamiętać że ręce są w tej figurze 

bardzo ważne i musimy zacho-

wać odpowiedni rytm pracy 

naszych rąk. Przeskoki muszą 

być regularne i jednakowe. 

Nasze ciało musi być cały czas 

napięte, kolana do zewnątrz, stopy 

wewnętrzną stroną do podłogi, 

biodra muszą się znaleźć na 

wysokości pomiędzy łokciami a 

barkami. Głowa skierowana jest 

w stronę ruchu naszej figury, 

czyli jeżeli kręcimy się w lewo 

nasza twarz skierowana jest w 

lewą stronę z brodą jak najwyżej 

w górę, co pozwoli nam jeszcze 

bardziej usztywnić ciało.  

Wejście z dołu polega na tym, że 

jesteśmy ustawieni prawie w takiej 

pozycji w której będziemy kręcić 

UFO. Lewa noga powinna być 

wyprostowana, stopa na ziemi. 

Prawa noga lekko ugięta ( stopa 

na ziemi, będziemy się w niej 

wybijać). Opieramy się tylko na 

lewym ręku. Lekko się bujamy aby 

nadać sobie jeszcze więcej pędu, 

wybijamy się poziomo z prawej 

nogi biorąc jednocześnie zamach 

lewą nogą po łuku również przy 

ziemi. Nogi nie łączą się, kolana są 

już w pozycji od siebie, dokładamy 

od razu prawą rękę i zaczyna-

my wcześniej opisany ruch. Na 

początku nie przejmujmy się kiedy 

będziemy szurać stopami czy 

kolanami o podłogę, skupmy się 

najbardziej na płynnym przeskoku 

rąk i wyciągnięciu ciała do przodu 

aby ciężar ciała był na rekach.

Dzieki za uwage, elo do zobacze-

nia na zawodach ajjjt:D
Zobaczcie wideo na videorady.pl

Paweł „Lovelas” Hołderny

Tą figurę możemy zaczynać z 

dwóch pozycji, z dołu bądź z góry. 

Ja osobiście uczyłem się z wejścia 

z góry, ale opiszę wam obie 

metody. Zaczniemy najpierw od 

ćwiczenia do tego Power moves’a. 

Klękamy z kolanami ustawionymi 

jak najszerzej od siebie, obie ręce 

wkładamy między kolana palcami 

skierowanymi w kierunku naszych 

stóp czyli do tyłu. Gdy już doszli-

śmy do tej pozycji staramy się 

napiąć całe ciało, ciężar ciała prze-

nieść na przód na ręce. Nasze 

ręce nie powinny być pod kątem 

90 stopni do podłogi, lecz mniej 

więcej 70-80 stopni. Teraz stara-

my się po prostu utrzymać jak naj-

dłużej na rękach podnosząc stopy 

z ziemi. Nasze stopy skierowane 

są wewnętrzną stroną do parkietu. 

W wejściu z góry bardzo ważne 

jest aby skierować nasze stopy 

a co za tym idzie i kolana bardzo 

nisko przy ziemi. Jeżeli kopniemy 

nimi zbyt wysoko po pewnym cza-

sie spadniemy w dół. Nasze ciało 
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Wstęp do RockinguWstęp do Rockingu



KOSTEK
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