Etykieta tanga.
Etykieta zostaĹ a opracowana w Klubie ZĹ ota Milonga 2007. Nie jest to zbiĂłr sztywnych nakazĂłw,
do ktĂłrych tancerze tanga muszÄ siÄ bezwglÄ dnie stosowaÄ . Jest to zbiĂłr zasad, ktĂłre warto
znaÄ i wykorzystywaÄ .
Etykieta zostaĹ a opracowana w Klubie ZĹ ota Milonga 2007. Nie jest to zbiĂłr sztywnych nakazĂłw, do
ktĂłrych tancerze tanga muszÄ siÄ bezwglÄ dnie stosowaÄ . Jest to zbiĂłr zasad, ktĂłre warto znaÄ i
wykorzystywaÄ .

1. Na parkiecie tancerze taĹ czÄ po kole, nie wykonujÄ
w tempie odpowiadajÄ cym caĹ ej milondze.

krokĂłw pod prÄ d i w poprzek sali. TaĹ czÄ

2. Osoby, ktĂłre nie zamierzajÄ w danym momencie taĹ czyÄ , nie wchodzÄ na parkiet i nie
przeszkadzajÄ taĹ czÄ cym. Na parkiecie majÄ pierwszeĹ stwo zawsze osoby taĹ czÄ ce.
3. Do taĹ ca proszÄ panowie. Najbardziej eleganckim i tradycyjnym sposobem poproszenia do tanga jest
skinienie gĹ owÄ do partnerki, gdy ta patrzy na nas. Kobieta moĹźe zawsze odrzuciÄ naszÄ
propozycjÄ . Gdy twierdzÄ co odpowie skinieniem gĹ owy na naszÄ propozycjÄ , podchodzimy do niej i
zapraszamy do taĹ ca.
4. Muzyka na milongach podzielona jest na czÄ Ĺ ci zwane tandami (zwykle 3,4 utwory o podobnym
charakterze) oddzielone od siebie cortinami. W trakcie cortin nastÄ puje zmiana partnerĂłw i tancerze
schodzÄ z parkietu. UtarĹ o siÄ zwyczajowo zmieniaÄ siÄ w parach po kaĹźdej cortinie.
5. Na milongach nie ma obowiÄ zku zmieniania siÄ w parach i taĹ czenia z rĂłĹźnymi osobami. Stali
bywalcy milong - zwani milongueros - tradycyjnie proszÄ
do taĹ ca wiele partnerek, zarĂłwno
poczÄ tkujÄ cych jak i bardzo dobrze taĹ czÄ cych. SprawÄ honoru prawdziwych milongueros jest na
kaĹźdej milondze zataĹ czyÄ z kobietÄ , z ktĂłrÄ dotÄ d nigdy nie taĹ czyli lub (a gdy takiej nie ma na
sali) z kobietÄ , z ktĂłrÄ nie taĹ czyli od dawna.
6. Po zakoĹ czeniu taĹ ca mÄ Ĺźczyzna zawsze odprowadza kobietÄ do jej stolika. Idealnie jest tak
prowadziÄ w tangu, by skoĹ czyÄ ostatni taniec w miejscu, z ktĂłrego siÄ go rozpoczÄ Ĺ o.
7. MÄ ĹźczyĹşni proszÄ do taĹ ca tylko te kobiety, ktĂłre znajdujÄ siÄ blisko parkietu. MaĹ o
eleganckie jest proszenie do taĹ ca kobiet, ktĂłre wyszĹ y z sali tanecznej, by odpoczÄ Ä lub
zaczerpnÄ Ä Ĺ wieĹźego powietrza.
8. Podczas taĹ ca tancerze nie zwracajÄ
sobie uwagi na popeĹ niane bĹ Ä dy. JeĹźeli
partner/partnerka nie odpowiada naszym oczekiwaniom tanecznym, naleĹźy podziÄ kowaÄ za taniec
"dziÄ kujÄ " i przestaÄ taĹ czyÄ .
9. Na zatĹ oczonej sali niedopuszczalne jest prowadzenie partnerki do figur zmuszajÄ cych jÄ
wymachiwania wysoko nogami (ganchos, boleos), co jest groĹşne dla innych osĂłb.

do

10. Za zderzenia w taĹ cu odpowiedzialni sÄ zawsze mÄ ĹźczyĹşni. NaleĹźy tak taĹ czyÄ , by
unikaÄ
zderzeĹ
z innymi. JeĹźeli jednak do nich dojdzie, wypada siÄ
szybko przeprosiÄ
"przepraszam" i nie robiÄ zatoru na parkiecie.
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11. DoĹ wiadczeni tangueros powinni sĹ uĹźyÄ
doĹ wiadczonym kolegom.

dobrÄ

radÄ

i pomocÄ

swoim mniej

12. TaĹ czenie tanga w dĹźinsach, w sandaĹ ach, w krĂłtkich spodniach, chiĹ skim t-shircie nie jest
prowokacyjnym stylem, jest nie eleganckie.
13. JeĹźeli wiesz, kto jest gospodarzem wieczoru, dobrym zwyczajem jest poĹźegnaÄ siÄ z nim,
wychodzÄ c po zakoĹ czeniu milongi. Gospodarz milongi jest z zasady pierwszÄ osobÄ , ktĂłra wita
CiÄ , gdy wchodzisz na milongÄ .
14. JeĹźeli muzyka, ktĂłrÄ sĹ yszysz na milondze, podoba Ci siÄ i dobrze Ci siÄ
wiesz, kto jest jej DJ-em, miĹ ym gestem jest podziÄ kowaÄ mu za miĹ y wieczĂłr.
15. Po lekcji tanga w dobrym tonie i miĹ Ä
poprowadzone zajÄ cia.

zapĹ atÄ

do niej taĹ czy, a

jest nagradzanie nauczyciela brawami za dobrze
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