Εθιμοτυπικό του tango - Οι κώδικες στη milonga
Μερικοί κανόνες για τη milonga προκειμένου να περνάνε όλοι καλά χορεύοντας.
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Ο πιο κομψός τρόπος να προσκαλέσετε κάποιον στο tango είναι να χρησιμοποιήσετε τη mirada („μιράδα“ =βλεμματική
επαφή) ή το cabeceo („καμπεσέο“=νεύμα του κεφαλιού), προκειμένου να ζητήσετε ο ένας στον άλλο να χορέψετε.

!

Η πίστα χωρίζεται σε λωρίδες. Χορεύετε κατά μήκος αυτών των
γραμμών αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.



Εφόσον είναι δυνατόν, ξεκινήστε να χορεύετε στη γωνία της
πίστας. Προσπαθήστε να πιάσετε το βλέμμα του χορευτή που
πλησιάζει προκειμένου να καταλάβει ότι θα θέλατε να μπείτε
στη γραμμή χορού του. (1)



Προσπαθείτε να διατηρήσετε μία άνετη απόσταση από το
χορευτή που βρίσκεται μπροστά σας. Αν υπάρχει πολύς
χώρος ανάμεσά σας προσπαθείτε να τον καλύψετε για να μην
κλείνετε το δρόμο στους χορευτές που ακολουθούν. (2)
Γενικά μην προσπερνάτε κάποιον που βρίσκεται μπροστά σας,

 αλλά εάν το πράξετε, τότε κάντε το μόνο από τα αριστερά. (3)

!

Αν υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στους χορευτές προσπαθείτε
να ζητάτε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.



Προσπαθείτε να αποφεύγετε να μπαίνετε στην πίστα στη μέση
μίας γραμμής και δίπλα σε έναν άλλο χορευτή. (1)




Ο χώρος πίσω σας ανήκει στο χορευτή που βρίσκεται πίσω
σας. Επομένως αποφεύγετε να κάνετε βήματα προς τα πίσω! (2)
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Προσπαθείτε να μην κλείνετε το δρόμο σε χορευτές πίσω σας
τη στιγμή που υπάρχει αρκετός χώρος μπροστά σας! (3)
Μην κινείστε μέσα στην πίστα πηγαίνοντας από το ένα
ελεύθερο σημείο στο επόμενο (γνωστό και ως „πλοήγηση του
καρχαρία“ ή ζιγκ-ζαγκ). Αυτό κάνει τη ζωή δύσκολη σε όλους
τους άλλους. (4)
Μη χορεύετε ανάμεσα στις γραμμές και μην αλλάζετε γραμμές
όλη την ώρα! (5)
Προσπαθείτε να μην πλησιάζετε πολύ τους χορευτές που
βρίσκονται μπροστά σας! (6)
Μην προσπερνάτε από τη δεξιά πλευρά! (7)
Όταν δε χορεύετε περπατάτε μόνο στις πλευρές της πίστας! Παρακαλώ μη διασχίζετε την πίστα και αποφεύγετε
τη σύγκρουση με τους χορευτές.
Σε μία πολυπληθή πίστα: Κρατάτε τα πόδια σας στο έδαφος! Όχι ψηλά ganchos ή boleos…
Προσπαθείτε να αντιμετωπίζετε με σεβασμό και συμπάθεια όλους τους χορευτές ανεξαρτήτως χορευτικού στιλ ή
επιπέδου.

¡Vamos a bailar! - Ας χορέψουμε tango!
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