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Jamaica, land we love



 

 

dancehall
to styl ta�ca, gatunek muzyki a także kultura.



 

Dancehall wywodzi się z
małej wyspy, położonej

na kra�cu Ameryki
P�łnocnej.  Wartko

jednak wspomnie�, że jego
lokalizacja nie dotyczy

pięknych tropik�w, a
ubogiego getta.

jamajka



patwah
czyli slang czy dialekt używany na

Jamajce. Jest to język angielski r�żniący
się nieco akcentem. 

Me love mi fam how dem to mi
heartMe wouldn't dare hurt
one of demReal Killy deh deh
to the end, deh deh from the
startMe real real bredda dem



Dancehall ma swój początek

przy końcu lat 70. Reggae

oraz rocksteady tracą

popularność na rzecz

energicznego i rytmicznego

dancehallu. Muzykę można

usłyszeć na ulicznych

imprezach w nocnej scenarii,

ale także za dnia podczas

wykonywania codziennych

czynności.

Dancehall ma sw�j początek przy ko�cu
lat 70. Reggae oraz rocksteady tracą
popularno�� na rzecz energicznego i

rytmicznego dancehallu. Muzykę można
usłysze� na ulicznych imprezach w
nocnej scenarii, ale także za dnia

podczas wykonywania codziennych
czynno�ci.

historia muzyki



 
 

 

Jamajka w�wczas była
niebezpiecznym miejscem, kt�rym

trzęsły miejscowe gangi. ich
członkowie jednak w pewnym
momencie, chcąc zaprzesta�

licznym zbrodniom i
przestępstwom zaczęli wylewa�

agresję oraz inne odczucia na
taniec. W okolicy jednak wciąż
nie było bezpiecznie, dlatego

biorąc udział w ulicznych
imprezach wiele ludzi stało pod
�cianą lub w dużych grupach aby

unikną� niespodziewanego
zamachu na czyje� życie.

historia ta�ca



tw�rcy:
 

jednym z legendarnych tancerzy
był Bogle z Black Roses. Od

początku powstawania dancehallu
tworzyły się ekipy, kt�re  kreowały

ruchy oraz kroki. Te z początku
istnienia dancehallu nazywane są

old school'owymi, następne middle
school'owymi, a powstające obecnie

new school'owymi. Najnowsze
kroki są tworzone przez takie ekipy

jak: blavk eagles, overload
skankaz, xqlsiv czy solowych

tancerzy.



arty�ci:
muzyka jest tworzona do dzi�
pod nazwą 'riddim'.  Z biegiem
czasu zmieniła się jej jako��,
rytmika, a przede wszystkim
r�żnorodno��. Obecnie
można znale�� wiele
odłam�w muzyki dancehall
oraz wielu zr�żnicowanych
artyst�w zar�wno mężczyzn
jak i kobiet.  
 
 



piosenki 
krokowe

przeznaczone gł�wnie
na imprezy, do

kt�rych należy
ta�czy� �piewane

przez artystę kroki
lub ruchy

badmind
powstałe od

strzelanin gang�w, z
wykorzystaniem 

 motywu pistolet�w,
strzelb czy inych

broni. 

MUZYKA  TWORZONA  JEST   GŁÓWNIE  NA  IMPREZY  GDZIE  PUSZCZANA
JEST  PRZEZ  SELECTORA. WYRÓŻNIA  SIĘ  KROKI:

bad gyal
przeznaczone

jedynie dla kobiet w
celu ukazania

piękna kobiecego
ciała oraz

sensualno�ci.



(2004) z początku ciężko było dotrze� do jakichkolwiek informacji o owym
ta�cu, polscy tancerze  oglądali dwugodzinne filmy z imprez i doszukiwali się

krok�w oraz momentu w kt�rym kto� wykrzyczał jego nazwę. Gdy już kto�
wr�cił z Jamajki z dawką informacji, okazywały się one nieprawdziwe. Dopiero
gdy do Polski udało się sprowadzi� Jamajczyk�w dancehall wzrastał w siły.
Mimo, że owy styl nadal nie jest zbyt popularny w Polsce to obecnie polscy

tancerze są doceniani na całym �wiecie. Wiele z nich nie raz wygrało
zagraniczne zawody. zawody w Polsce oceniane są przez Jamajczyk�w jako

najbardziej zbliżone do imprez powstałych na Jamajce. Ponadto zawody cieszą
się mianem najlepszej atmosfery i wsparcia na całym �wiecie. Z własnego
do�wiadczenia wiem, że polską dancehallową społeczno�� tworzą sami

warto�ciowi ludzie, kt�rych jednoczy jedna pasja.

dancehall w Polsce



warto�ciowy link:
https://www.youtube.com/watch?

v=_ROaqOf8kYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zEpn0tkbbZmeNblsdxqx8ij
iYMaX_rm3dte62llRVVXwlfMlQFi6___s

 
 

pod linkiem można znale�� film o niesamowitej pasji i miło�ci do ta�ca
zrealizowany prrzez Polkę.



dziękuję za uwagę!
Zuzanna Sawicka, 1C_G


