
 

 

ΚΛΑΚΕΤΕΣ ( TAP DANCE ) 

Το Tap Dance είναι ένα ακουστικό και οπτικό είδος χορού που "γεννήθηκε" στην 

Αμερική, παρ' όλο που υπάρξανε και παραμένουν δυνατές τέχνες στον κόσμο ως 

"ηχητικοί χοροί" όπως το Flamenco της Ισπανίας και το Clog Dance της Ολλανδίας. 

Τα πόδια γίνονται "ρυθμικά όργανα". 

O χορευτής δημιουργεί ηχητικούς ρυθμούς και κίνηση με τη χρήση κάθε μέρους 

πέλματος και του παπουτσιού, αναπαράγοντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα όμοιο με 

αυτό των κρουστών.3 Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τα χέρια3για να 

δημιουργήσουμε επιπλέον κίνηση που "ακούγεται". 

H κίνηση του άνω μέρους του σώματος -jazz-μπαλέτο-κρούση χεριών- έρχεται να 

ενωθεί με αυτή των ποδιών και να δημιουργήσει διάφορα μοτίβα χορογραφιών, πάντα 

σε διάθεση για αυτοσχεδιασμό και διασκέδαση ! 

Ο απόλυτος συνδυασμός χορού και μουσικής δημιουργίας μέσα από την πνοή και 

ρυθμική χρήση του ποδιού ως "κρουστού". 

Οι ρίζες Tap Dance στην Αμερική είναι οι επιρροές απ' όλο τον κόσμο και ειδικά 

από τον Ιρλανδέζικο χορό step dancing και τον Αφρικάνικο χορό juba και 

αναπτύχτηκε με την αυθεντική και μουσική της Jazz με όλες τις παραλλαγές της. 

Το Tap Dance έγινε δημοφιλές μέσα από τα κέντρα διασκέδασης όπως το γνωστό 

Cotton Club3 τα Minstrel Shows το Vaudeville ,τα μιούζικαλ του θεάτρου και του 

σινεμά όπως: " Chorus Line", "42 nd St", "Top Hat", "Singing in the Rain", "An 

American in Paris". 

Οι δυο βασικές φόρμες του Tap Dance είναι το3 το Classical American Tap και τo 

Hoofer Tap 

CLASSICAL American TAP:Oι Classical American και Broadway Tap χορευτές3 

( όπως οι3 "σταρ" George Cohen, Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly) 

χρησιμοποιούν τα χέρια και το πάνω μέρος του σώματος με κινήσεις μπαλέτου, 

jazz ,swing, ballroom σε καταπληκτικές χορογραφίες. 

HOOFER TAP: 

Ιστορικά ανήκει σαν αρχικός χορός των Άφρο-Αμερικανών χορευτών Tap Dance της 

Αμερικής. 

To Hoofer Τap3 (οι πιο γνωστοί χορευτές του είναι οι " Bojangles Robinson,3 The 

Nicholas Brothers, Sammy Davis Jr., Gregory Hines, Savion Glover), όπου 

χρησιμοποιούν κινήσεις πιο κοντά στο έδαφος και3 "επί τόπου" με σχεδόν όλο το 

πέλμα /παπουτσιού σαν κρουστό, παράγοντας διαφορετικούς ακριβείς ήχους, 

ρυθμούς, τονισμούς και μουσικότητα που ταιριάζουν με τις σημερινές μουσικές του 

Rap και HipHop. 
 


