
Ευρωπαϊκοί και 

Λατινοαμερικάνικοι χοροί 



Το τάνγκο ξεκίνησε να χορεύεται πριν από το 1900. 
Γεννήθηκε στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη, αλλά  
διαδόθηκε σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει επίσης και το 
ευρωπαϊκό τάνγκο με κάποιες διαφορές από το αργεντίνικο. 

Tάνγκο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B7




Nuevo tango  

   Το Nuevo tango είναι η εξέλιξη του 
παραδοσιακού Αργεντίνικου Τάνγκο και άρχισε να 
ανθεί μετά το 1983. 





Λάτιν 
   Οι χοροί λάτιν έχουν την καταγωγή τους στην 

Λατινική Αμερική. Τυπικοί χοροί λάτιν είναι: 

Τσα Τσα, Ρούμπα, Σάμπα, Σάλσα, Μάμπο,  

Πάσο ντόμπλε και Τζάιβ.  

 

 



Σάλσα 
       Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1940 

και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 είχε γίνει 
πολύ δημοφιλής, ειδικά στη Ν. Υόρκη, λόγω του 

μεταναστευτικού ρεύματος Κουβανών και 
Πορτορικάνων.  

    



Σάμπα 
Χορός επηρεασμένος από βραζιλιάνικο τοπικό χορό, 

σύντομα έγινε το έμβλημα του καρναβαλιού.  



ΤΣΑ  ΤΣΑ  
    Η ιστορία του Cha-cha ξεκινάει το 1952. Ο ρυθμός του 

είναι μέτριος και κοφτός. Είναι ένας αυθόρμητος χορός, 
που χωρίς να το θέλει κανείς αφήνει τον εαυτό του και 
τα αισθήματα του να παρασυρθούν από τον ρυθμό.  

 
 
 



Ρούμπα 
    Είναι ένας χορός που έχει την καταγωγή του στην 

Κούβα. Η Rumba θεωρείται από τους πιο ερωτικούς 
χορούς λόγω του ρυθμού, των κινήσεων και του 

συναισθήματος που αποπνέουν οι χορευτές.  



Μάμπο 
     Το Mambo είναι ο χορός που παρουσιάστηκε στην 

Αβάνα το 1940, προκειμένου να προωθήσει την ομώνυμη 
μουσική. Από εκεί, εξαπλώθηκε και αγαπήθηκε σε 

ολόκληρο τον κόσμο.    



Πάσο Ντόμπλε 
    Το Paso Doble είναι χορός εμπνευσμένος από τις 
ισπανικές ταυρομαχίες και οι περισσότερες φιγούρες 

του θυμίζουν τις κινήσεις ταυρομάχου σε αρένα.  
 



Τζάιβ 
   Το jive είναι ένας χορός που προέρχεται από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και χορευόταν 
από ΑφροΑμερικανούς στις αρχές του 1930. Είναι 

τόσο γρήγορος που, σε αγωνιστικό επίπεδο, χορεύεται 
με ταχύτητα  μέχρι και 176 παλμούς ανά λεπτό. 



Σουίνγκ 
    Το σουίνγκ είναι ένα είδος της τζαζ μουσικής που έγινε 
γνωστό κατά τη δεκαετία του 1930 στις Η.Π.Α. Η ονομασία 
του προέρχεται από το αγγλικό ρήμα swing, που σημαίνει 

κουνιέμαι, αιωρούμαι, ακριβώς γιατί η μουσική ήταν εύθυμη 
και ρυθμική και ο χορός απαιτούσε ευκινησία. 

 



Street Dance 

         Το Street dance αναφέρεται σε στυλ χορού που 

εξελίχθηκε έξω από στούντιο χορού, σε οποιοδήποτε 
διαθέσιμο ανοιχτό χώρο, όπως σε δρόμους, πάρτυ, 

νυχτερινά κέντρα και σχολεία. 

          Συχνά είναι αυτοσχεδιαστικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και την 

επικοινωνία με τους θεατές και άλλους χορευτές.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Οι κινήσεις θεωρούνται συγκεκριμένες και επειδή δεν 
μπορούν να αντιγραφούν με απόλυτη ακρίβεια, διαφέρουν 

κάθε φορά και δημιουργούνται συγχρόνως και καινούργιες. 



Break Dance 
        Το Break Dance είναι μία μεγάλη υποκατηγορία του Street 

Dance που δημιουργήθηκε από νέους Αφροαμερικανούς και 
Λατίνους την δεκαετία του 1970 στην Νέα Υόρκη. 



Μιούζικαλ 
      To μιούζικαλ είναι ένα είδος Θεάτρου που περιλαμβάνει 

τραγούδια, διαλόγους και χορό. Είναι ένας τρόπος να πεις 
μια ιστορία και να εκφράσεις το συναισθηματικό περιεχόμενο 
της. 



      Το σύγχρονο μουσικό θέατρο εμφανίστηκε κατά τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα στη Βρετανία και στην Αμερική. 
Μερικά από τα πιο διάσημα μιούζικαλ είναι τα:  

    West Side Story 

 

 



και το… The Cats 



Οριεντάλ 

      Ο χορός οριεντάλ  είναι ο σημερινός 
αποκαλούμενος χορός της ανατολής. Παρότι 
φαινομενικά, είναι αρκετά ελεύθερος, στην 

πραγματικότητα διέπεται από αυστηρούς κανόνες 
και είναι εκτελεστικά ιδιαίτερα δύσκολος. Το 

γνωστό σε όλους μας τσιφτετέλι, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η ελαφρά μορφή του χορού οριεντάλ.  





Φλαμένκο 
     Το φλαμένκο δημιουργήθηκε από τη μοναδική συνύπαρξη 

και μείξη της αραβικής, ανδαλουσιανής, σεφαρδιτικής και 
τσιγγάνικης κουλτούρας στην περιοχή της Ανδαλουσίας στην 

Ισπανία.  



Μπαλέτο 

     Το μπαλέτο  είναι είδος χορού, με καταγωγή από την 
Ιταλία του 15ου αιώνα, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε 

στη σκηνική του μορφή, κυρίως στη Γαλλία και τη 
Ρωσία. 

      


