ΟΜΑΔΑ MORRIS

11. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
11.1. Παραδοσιακοί Ευρωπαϊκοί Χοροί
Α) Τσάμικος (Ελλάδα)

Ο Τσάμικος είναι παραδοσιακός ελληνικός χορός. Χορεύεται σε κύκλο με ρυθμό 3/4. Παλιότερα
ο τσάμικος χορευόταν μόνο από άνδρες, αλλά στη σύγχρονη εποχή παίρνουν μέρος και γυναίκες.
Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη λέξη τσάμης, που σημαίνει "ψηλός", και αναφέρεται
μεταφορικά στο λεβέντικο ανάστημα που κατά παράδοση διαθέτουν οι χορευτές, αφού "τσάμι"
λέγεται το έλατο ή πεύκο σε ορισμένες περιοχές. Κατά άλλη εκδοχή η ονομασία προέρχεται από την
Τσαμουριά, περιοχή της Θεσπρωτίας στην Ήπειρο. Ονομάζεται επίσης και Κλέφτικος, καθώς
χορεύονταν από τους Κλέφτες την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Ο χορός έχει τα ίδια βήματα καθ' όλη τη διάρκεια της μουσικής. Το άτομο που χορεύει στη μία
άκρη και οδηγεί τους άλλους, συνηθίζει να κάνει φιγούρες. Έτσι ο χορός επικεντρώνεται κυρίως στον
«πρώτο» - π.χ. μπορεί να σταματάει το χορό και να αρχίζει να κάνει φιγούρες, και τότε οι άλλοι
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μένουν στάσιμοι και παρακολουθούν το άτομο αυτό, και μετά μπορεί να συνεχίσει το χορό με τα
κανονικά βήματα, χωρίς να χορεύει μόνο ο πρώτος αλλά όλοι μαζί.
Σχετικά με το ρυθμό του τσάμικου, ο S. Baud Bovy, διάσημος εθνικομουσικολόγος, παρατηρεί
πως είναι όμοιος με το ρυθμό που έχει το τραγούδι του Σείκιλου. Η επιτύμβια στήλη του Σεικίλου
(1ος αι. μ.Χ.) είναι το πιο σημαντικό μνημείο που έχουμε στην αρχαία ελληνική μουσική.
Ανακαλύφτηκε κοντά στις αρχαίες Τράλλεις της Μ. Ασίας και σήμερα βρίσκεται στο μουσείο της
Κοπεγχάγης. Στην επιγραφή της στήλης, πάνω από τα γράμματα που αποδίδουν το ύψος των φθόγγων,
υπάρχουν σημεία που καθορίζουν και τη διάρκειά τους. Οι στίχοι της επιγραφής είναι οι εξής: «Όσον
ζης φαίνου, μηδέν όλως λυπού. Προς ολίγον εστί το ζην, το τέλος ο χρόνος απαιτεί».
Ο χορός αυτός έχει χαρακτηριστεί ως Πανελλήνιος χορός. Παρόλα αυτά, δεν προκύπτει ότι
πρόκειται για πανελλήνιο χορό (δεν χορεύεται σε νησιωτικές περιοχές, Θράκη, κλπ). Γενικά,
μπορούμε να πούμε ότι το τσάμικο χορεύεται κυρίως στις περιοχές που εκτείνονται γύρω από τον
ορεινό όγκο «ραχοκοκαλιά» της Πίνδου, της οποίας η προέκταση φθάνει ως τα ορεινά της
Πελοποννήσου. Η σχέση του τσάμικου με την ορεινή στεριανή Ελλάδα μπορεί να δώσει και εξήγηση
για τη σχέση του με το κλέφτικο κίνημα (γι' αυτό άλλωστε λέγεται και κλέφτικος). Χορεύεται δε
περισσότερο από άντρες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τον χορεύουν και οι γυναίκες.

Χαρακτηριστικό Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=NQNTnQd25NY
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Β) Καλίνκα (Ρωσία)

Η Καλίνκα («χιονάτη») είναι δημοφιλέστατο ρωσικό λαϊκό τραγούδι του 1860, σε στίχους και
μελωδία του ρώσου συνθέτη και λαογράφου Ίβαν Πέτροβιτς Λαριοόνωφ (Ivan Larionov -0 Иван
Петрович Ларионов). Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Σαρατόβ (Саратов), ως μέρος μιας
θεατρικής του παράστασης. Σύντομα, το τραγούδι προστέθηκε στη λαϊκή παράδοση της Ρωσίας.
Συνοδεύεται από το μουσικό όργανο μπαλαλάικα. Εγχώρια και παγκοσμίως, συγκαταλέγεται στα
πλέον δημοφιλή τραγούδια της ρωσικής κουλτούρας. Ακούγεται σε αθλητικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις.
Το ρεφρέν του τραγουδιού αναφέρεται στην Καλίνκα, έναν ανθοφόρο φυλλοβόλο θάμνο που
μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 4 μ. και καλλιεργείται για καλλωπιστικούς λόγους. Η επιστημονική της
ονομασία είναι Viburnum opulus, και η κοινή της ονομασία χιονόσφαιρα ή χιονόμπαλα, από τα άνθη
της που είναι λευκά και σφαιρικά.
Ο ρυθμός του ρεφρέν είναι γρήγορος και οι στίχοι χαρούμενοι. Ένας από τους πιο γνωστούς
ερμηνευτές του τραγουδιού ήταν ο σολίστ της Χορωδίας του Κόκκινου Στρατού της ΕΣΣΔ Ευγένιος
Μπελιάεφ.
Χαρακτηριστικά Βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=m8m2BYv02Nw
https://www.youtube.com/watch?v=OANzLIuxhNo
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Γ) Φλαμένκο (Ισπανία)

Το Φλαμένκο (Flamenco) είναι ένας ισπανικός όρος που αφορά ένα είδος μουσικής και χορού, ο
οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τον 19ο αιώνα.
Το φλαμένκο ενσωματώνει μια σύνθετη μουσική και πολιτισμική παράδοση. Προήλθε αρχικά από
την περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου αναπτύχθηκε σαν ξεχωριστή υποκουλτούρα με κέντρα
τη Σεβίλλη, το Κάδιξ και τη Μάλαγα, στη συνέχεια όμως εξελίχτηκε σε χαρακτηριστικό κομμάτι του
πολιτισμού ολόκληρης της Ισπανίας, ενσωματώνοντας και μετασχηματίζοντας λαϊκά μουσικά στοιχεία
σε διαφοροποιημένες μουσικές φόρμες και από άλλες περιφέρειες, όπως η Μούρθια κι
η Εξτρεμαδούρα.
Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι το φλαμένκο δημιουργήθηκε από τη μοναδική συνύπαρξη και
μείξη της αραβικής, ανδαλουσιανής, σεφαρδιτικής και τσιγγάνικης κουλτούρας στην περιοχή της
Ανδαλουσίας πριν και μετά τη Ρεκονκίστα (Ανακατάληψη), την ιστορική δηλαδή περίοδο κατά την
οποία οι Χριστιανοί βασιλείς ανακατέκτησαν την Ισπανία από τους Μουσουλμάνους. Χαρακτηριστικό
μουσικό όργανο είναι η κιθάρα φλαμένκο.
Το 2010 η UNESCO συμπεριέλαβε το φλαμένκο στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας ύστερα από σχετική αίτηση της Ισπανίας.
Προκειμένου να κατανοήσει κάποιος τις επιρροές και τις συνθήκες από τις οποίες δημιουργήθηκε
το Φλαμένκο, θα πρέπει να δώσει προσοχή στην κουλτούρα και τη μουσική παράδοση της Ιβηρικής
Χερσονήσου.
Η ίδια η προέλευση του όρου φλαμένκο, συνεπώς και της ιστορίας του, έχει πολλαπλές ερμηνείες.
Για παράδειγμα, στην ισπανική γλώσσα, ο όρος αυτός χρησιμοποιούνταν και για τους προερχόμενους
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από τη Φλάνδρα, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι το φλαμένκο έφτασε στην Ισπανία
από Φλαμανδούς µετανάστες επί βασιλείας Καρόλου Ε'. Επίσης, ορισμένες εκδοχές δέχονται ως
προέλευσή του τη Βόρεια Αφρική, ενώ άλλοι παρατηρούν επιρροές ακόμα κι από τη Βυζαντινή και
Ινδική θρησκευτική µουσική.
Πριν την εισβολή των Μουσουλμάνων το 711, η Ισπανία των Βησιγότθων είχε υιοθετήσει το δικό
της ξεχωριστό εκκλησιαστικό λειτουργικό, γνωστό ως μοζαραβική λειτουργία, η οποία είχε επιρροές
από τη Βυζαντινή μουσική και διατηρήθηκε μέχρι το 10ο ή 11ο αιώνα. Ορισμένες θεωρίες, όπως του
Ισπανού κλασικού μουσικού Μανουέλ ντε Φάγια, συνέδεαν με το φλαμένκο τα μουσικά αυτά
ακούσματα και τον αρχαιοελληνικό Δωρικό τρόπο, ο οποίος αποκαλούνταν Φρυγικός. Δυστυχώς,
λόγω της μορφής της μουσικής γραφής των Μοζαραβιτικών ύμνων, η θεωρία αυτή δεν έχει
αποδειχτεί.

Χαρακτηριστικό Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=5PZeV1DqRwE
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11.2. Παραδοσιακοί Ασιατικοί Χοροί
Ι) ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ
Σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις της Ινδίας, ο Brahma (ο δημιουργός του κόσμου για τους
ινδουιστές) συνδύασε τη λογοτεχνία του Rig Veda, τα τραγούδια του Sama Veda, την έκφραση
(abhinaya) του Yajur Veda και το συναίσθημα (rasa) του Atharva Veda, για να δημιουργήσει το
natya, δηλαδή τον χορό. Τα θέματα που παρουσιάζονται στους χορούς είναι παρμένα από την ινδική
μυθολογία, τους θρύλους και την λογοτεχνία και μπορεί να εμφανίζονται σε θρησκευτικές ή
εορταστικές εκδηλώσεις, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Οι ινδικοί χοροί μπορούν να καταταχθούν
σε δύο κατηγορίες: τους κλασσικούς και τους παραδοσιακούς (λαϊκούς).
Α. Κλασσικοί Χοροί της Ινδίας
Τα είδη των κλασσικών χορών παρουσιάζουν ποικιλία ανάλογα με τις διάφορες περιοχές της
Ινδίας στις οποίες εντοπίζονται και αντιπροσωπεύουν τα ήθη και τα έθιμα της κάθε περιοχής ή μιας
ομάδας ανθρώπων. Στην πλειοψηφία τους, οι χοροί έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο και εκφράζουν τα
εννέα rasas, που περιλαμβάνουν την ευτυχία (Hasya), τον θυμό (Krodha), την αηδία (Bhibasta), τον
φόβο (Bhaya), την θλίψη (Shoka), το θάρρος (Viram), την συμπόνια (Karuna), τον θαυμασμό
(Adbhuta) και τη γαλήνη (Shanta).
Όλοι οι κλασσικοί χοροί βασίζονται σε αυστηρούς κανόνες και πειθαρχία. Παραδοσιακά
διαιρούνται στα ρυθμικά στοιχεία (nritta), τον συνδυασμό του ρυθμού και της έκφρασης (nritya) και
την θεατρικότητα (natya). Το nritya συνήθως εκφράζεται μέσα από το βλέμμα, τις κινήσεις των
χεριών και τις εκφράσεις του προσώπου και σε συνδυασμό με το nritta δομεί ένα κλασσικό χορευτικό
πρόγραμμα.
Τα πιο δημοφιλή κλασσικά χορευτικά είδη της Ινδίας είναι:

1.

ο Bharata Natyam της περιοχής Tamil Naduκαι

Karnataka,
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2. ο Odissi της Orissa, μια έντονα εμπνευσμένη, παθιασμένη, εκστατική
και αισθησιακή μορφή χορού.

3. ο Kathak από το Uttar Pradesh. Ο Kathak λέγεται ότι προέρχεται από τη
λέξη katha, που σημαίνει "η τέχνη της αφήγησης". Η μορφή του χορού Kathak προήλθε από τη βόρεια
Ινδία και ήταν πολύ παρόμοια με τη μορφή χορού Bharatnatyam. Στην αρχαία Ινδία υπήρχαν
Καθακάρ ή Μπαρντ που συνήθιζαν να απαγγέλλουν θρησκευτικές και μυθολογικές ιστορίες για τη
μουσική συνοδεία, τη μίμηση και το χορό.
4. ο Kathakali από την

Κεράλα που είναι γνωστός για τα βαριά,

περίτεχνα μακιγιάζ και τα κοστούμια του. Στην πραγματικότητα, τα
πολύχρωμα και συναρπαστικά κοστούμια του Καθακάλι έχουν γίνει η πιο
αναγνωρισμένη εικόνα της Κεράλα. Το Καθακάλι θεωρείται ένα από τα
πιο εκπληκτικά θέατρα φαντασίας και δημιουργικότητας.
5. ο Mohiniyattam από το Kerala. Το Mohiniattam προέρχεται από τις
λέξεις "Mohini" (δηλαδή όμορφες γυναίκες) και "attam" (δηλαδή χορός).
Έτσι, η μορφή χορού Mohiniattam είναι ένα πανέμορφο θηλυκό ύφος με την
αυξανόμενη ροή των κινήσεων του σώματος.
6. ο Kuchipudi του Andhra Pradesh. Το Kuchipudi παρουσιάζει σκηνές
από ινδουιστικά έπη, θρύλους και μυθολογικές ιστορίες μέσα από ένα
συνδυασμό μουσικής, χορού και δράσης. Όπως και άλλοι κλασσικοί
χοροί, το Kuchipudi περιλαμβάνει επίσης καθαρό χορό, μίμο και ιστορία,
αλλά είναι η χρήση λόγου που διακρίνει την παρουσίαση του Kuchipudi ως χορευτικό δράμα.
7. ο Manipuri του Manipur. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του χορού Manipur
είναι η πολύχρωμη διακόσμηση του, η ελαφρότητα του χορευτικού ποδιού, η
λιχουδιά του abhinaya (δράμα), η μουσική παλαίωσης και η ποιητική γοητεία.
Η μορφή χορού Manipuri είναι ως επί το πλείστον τελετουργική και αντλεί
έντονα από την πλούσια κουλτούρα του κράτους του Μανιπούρ.
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Β. Παραδοσιακοί (Λαϊκοί) Χοροί της Ινδίας

Οι παραδοσιακοί (λαϊκοί) χοροί έχουν συνήθως εορταστικό περιεχόμενο και (σε αντίθεση με
τους κλασσικούς χορούς) δεν είναι αυστηρά δομημένοι, χωρίς αυτό να μειώνει την πολιτισμική τους
αξία. Χορεύονται κυρίως σε επίσημες, ή όχι τόσο επίσημες, εορταστικές εκδηλώσεις χαρίζοντας
στιγμές διασκέδασης στο κοινό και στους χορευτές.
Οι ινδικοί λαϊκοί και φυλετικοί χοροί είναι προϊόν διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής
οργάνωσης και οι παραδόσεις εξελίχθηκαν για αιώνες. Στην Ινδία, έχουν φεστιβάλ και εορτασμούς
σχεδόν καθημερινά και οι χοροί εκτελούνται για να εκφράσουν τη χαρά και τη γιορτή. Αυτό έχει
προσθέσει στον πλούτο του ινδικού πολιτισμού. Δεδομένου ότι κάθε φεστιβάλ συνοδεύεται από
γιορτή, οι λαϊκοί χοροί έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.
Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί και φυλετικοί χοροί, και σχεδόν όλοι αυτοί έχουν συνεχώς εξελιχθεί και
αυτοσχεδιάζονται.
Οι λαϊκοί χοροί εκτελούνται για κάθε πιθανή περίσταση - για να γιορτάσουν την άφιξη των
εποχών, τη γέννηση ενός παιδιού, έναν γάμο και τα φεστιβάλ, τα οποία είναι άφθονα. Οι λαϊκοί χοροί
είναι εξαιρετικά απλοί με ελάχιστα βήματα ή κίνηση. Οι ινδικοί λαϊκοί χοροί είναι γεμάτοι ενέργεια
και ζωντάνια. Μερικοί χοροί εκτελούνται ξεχωριστά από άνδρες και γυναίκες, ενώ σε μερικές
παραστάσεις οι άντρες και οι γυναίκες χορεύουν μαζί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χορευτές
τραγουδούν, συνοδευόμενοι από καλλιτέχνες με όργανα. Κάθε μορφή λαϊκού χορού έχει μια
συγκεκριμένη φορεσιά και ρυθμό. Τα περισσότερα κοστούμια, που φοριούνται για λαϊκούς χορούς,
είναι πολύχρωμα με εκτεταμένα κοσμήματα και σχέδια. Ας ρίξουμε μια ματιά στους λαϊκούς χορούς
της Ινδίας.
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Χοροί Βόρειας Ινδίας

Πηγή εικόνας: www.kreativeduniya.com



Dumhal - Αυτός ο παλιός χορός παραμένει ζωντανός από τη φυλή Rauf του Τζαμού και Κασμίρ και
εκτελείται από άνδρες που φορούν μακριά και πολύχρωμα ρούχα, συνοδευόμενα από ψηλά κωνικά
καπάκια. Οι καλλιτέχνες τοποθετούν ένα banner στο έδαφος σε μια σταθερή θέση και ο χορός
πραγματοποιείται γύρω από αυτό το banner.



Hikat - Πραγματοποιείται σε ομάδες, οι χορευτές κρατούν το χέρι του άλλου και πηγαίνουν γύρω σε
κύκλους. Ο ρυθμός της κίνησης προσαρμόζεται ανάλογα με το ρυθμό της μουσικής που παίζεται.
Συνήθως, όλα αρχίζουν σιγά-σιγά και ο ρυθμός σταδιακά αυξάνει μέχρις ότου οι γυναίκες
αποκτήσουν πλήρη ορμή.



HurkaBaul - Αυτή η φόρμα χορού σχετίζεται με την κατάσταση του Uttarakhand. Εκτελείται κατά
τη διάρκεια της καλλιέργειας αραβοσίτου και ορυζώνων στην πολιτεία, και είναι περισσότερο μια
αφήγηση. Ενώ ένας τραγουδιστής ενσωματώνει ηρωικές ιστορίες μάχης στο τραγούδι του, οι
χορευτές εκτελούν τις ιστορίες με τη βοήθεια των κινήσεων τους.



Chholiya - Η μορφή χορού "Chholiya" ασκείται στην περιοχή Kumaon στην πολιτεία του
Uttarakhand. Παραδοσιακά πραγματοποιείται σε γαμήλιες πομπές. Αναφέρεται συχνά ως "χορός
σπαθιών" (οι χοροί χορευτών με σπαθιά θεωρούνται χαρούμενοι).
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Bhangra - 'Bhangra' είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και ενεργητικούς χορούς του Punjab. Ενώ
πιστεύεται ευρέως ότι είναι μια μορφή πολεμικού χορού, λέγεται επίσης ότι ξεκίνησε από τους
αγρότες για να γιορτάσουν τη συγκομιδή. Κανένας εορτασμός στην περιοχή Punjab και στο
περιβάλλον δεν είναι πλήρης χωρίς απόδοση Bhangra.



Dhamyal - 'Dhamyal' ή 'Dhuph' είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς λαϊκούς χορούς της Haryana. Το
'Dhuph' είναι ένα κυκλικό τύμπανο και παίζεται από άνδρες χορευτές. Ο χορός εκτελείται ως μέρος
της γιορτής μετά από μια μακρά μέρα εργασίας στα χωράφια.



Mayur Nritya - Αυτή η μορφή χορού είναι διαδεδομένη στην πολιτεία του Uttar Pradesh. Επίσης
γνωστός ως χορός παγώνων, το «Mayur Nritya» εκτελείται από χορευτές που φορούν ειδικά
σχεδιασμένα ρούχα για να μοιάζουν με παγώνι. Εκτελείται ενώ λατρεύεται ο Θεός Κρίσνα.



Charkula - Είναι ένας χορός που εκτελείται στην περιοχή Braj του Uttar Pradesh. Η "Charkula"
είναι βασικά μια πολυεπίπεδη κυκλική πυραμίδα και πιστεύεται ότι η γιαγιά της θεάς Radha
ανακοίνωσε τη γέννηση της εγγονής της, ενώ εξισορρόπησε μια «Charkula» στο κεφάλι της. Ως εκ
τούτου, οι γυναίκες χορευτές φέρνουν τεράστια «Charkulas» η οποία με τη σειρά της κατέχει πολλές
αναμμένες λαμπτήρες πετρελαίου.



Rasa Lila - Είναι μια θεϊκή μορφή χορού που εκτελείται σε διάφορα μέρη της Ινδίας. Αυτή η
ιδιαίτερη μορφή χορού θεωρείται πολύ σημαντική από τους πιστούς του Κρίσνα καθώς έχει
μυθολογική σημασία. Πιστεύεται ότι ο χορός εκτελέστηκε από τον Κρίσνα μαζί με την Ράντα και
τους φίλους της.



Giddha - Αυτή η μορφή χορού εκτελείται στην πολιτεία του Punjab. Το Giddha είναι η γυναικεία
έκδοση του «Bhangra». Ο χορός στοχεύει στην έκφραση της γυναικείας χάριτος. Οι γυναίκες
φορούν πολύχρωμα ρούχα ενώ χορεύουν. Το Giddha συνοδεύεται συνήθως από το "Bolliyan", μια
συλλογή ζευγαριών.
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Χοροί Κεντρικής Ινδίας

Πηγή εικόνας: bastarcg.in



Gaur Dance - Αυτός ο χορός συνδέεται με τις ανθρώπινες φυλές στην πολιτεία Chhattisgarh. Σε
αυτό το χορό, οι άνδρες φέρνουν πολύχρωμα ρούχα και καπέλα διακοσμημένα με λοφία παγωνιού
και οι γυναίκες τατουάζ και περιδέραια κατασκευασμένα από χάντρες.



Muria Dance - Αυτός ο χορός συνδέεται με τις ανθρώπινες φυλές της περιοχής Bastar του
Chhattisgarh. Ξεκινά συνήθως με την επίκληση της θεότητας της φυλής. Οι άνθρωποι της Muria
εκτελούν επίσης χορό «Hulki» και χορό «Karsana». Ενώ ο χορός «Hulki» θεωρείται η πιο ελκυστική
από όλες τις μορφές χορού, η «Καρσάνα» θεωρείται ψυχαγωγική δραστηριότητα.



Saila Dance - Αυτή η μορφή χορού σχετίζεται με την περιοχή Bastar στην πολιτεία Chhattisgarh. Η
Saila είναι ένας μοναδικός χορός στον οποίο οι χορευτές χρησιμοποιούν ραβδιά για ρυθμικό σκοπό.
Οι χορευτές σχηματίζουν έναν κύκλο, ο καθένας στέκεται στο ένα πόδι και στηρίζει τον εαυτό του
κρατώντας τον χορευτή μπροστά. Στη συνέχεια, όλοι χορεύουν μαζί γύρω-γύρω.



Karma Dance - Ο χορός Karma εκτελείται από τις φυλές Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh,
Orissa, Bihar και άλλες. Ο χορός συνδέεται με τη λατρεία της γονιμότητας και σχετίζεται με το
φεστιβάλ Κάρμα που πέφτει τον Αύγουστο. Οι χορευτές σχηματίζουν έναν κύκλο τοποθετώντας τα
χέρια τους στη μέση του γειτονικού χορευτή και χορεύοντας με ρυθμικό τρόπο.



Kaksar Dance - Ο χορός Kaksar είναι δημοφιλής μεταξύ των Abhujmarias του Bastar. Εκτελείται
με την ελπίδα να αποκομίσουν μια πλούσια συγκομιδή. Για να επικαλεστούν τις ευλογίες της
θεότητας, νεαρά αγόρια και κορίτσια εκτελούν Kaksar. Μια ενδιαφέρουσα παράσταση για τον χορό
Kaksar είναι ότι επιτρέπει στους χορευτές του να επιλέξουν τους συνεργάτες τους από το ίδιο
χορευτικό συγκρότημα.
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Jhumar - Αυτή η μορφή χορού προέρχεται από τις περιοχές Multan και Balochistan του Πακιστάν.
Το Jhumar είναι πιο αργό και πιο ρυθμικό. Συχνά εκτελείται από τους άνδρες, σηματοδοτεί την αρχή
της περιόδου συγκομιδής και απεικονίζει την ευτυχία των ανθρώπων.



Jawara Dance - Συνδέεται με την πολιτεία της Madhya Pradesh. Ο χορός δεν περιλαμβάνει μόνο
γρήγορη κίνηση των ποδιών αλλά και δύσκολες πράξεις εξισορρόπησης. Οι γυναίκες εκτελούν μια
πράξη εξισορρόπησης μεταφέροντας ένα καλάθι γεμάτο από συγκομιδή στο κεφάλι τους.



Bhagoria Dance - Αυτό γίνεται από τις ανθρώπινες φυλές της Madhya Pradesh. Αν και ο χορός
είναι μέρος ενός μοναδικού φεστιβάλ, το οποίο επιτρέπει στους νέους άνδρες και γυναίκες να
ξεκουραστούν, έχει τη δική του γεωργική σημασία - την ολοκλήρωση της εποχής της συγκομιδής.



Suwa Dance - Εκτελείται από φυλές στην πολιτεία Chhattisgarh. Επίσης γνωστός ως «χορός
παπαγάλος», αυτός ο μοναδικός χορός κάνει τις γυναίκες να δρουν σαν παπαγάλοι! Συνήθως
εκτελείται μόνο από γυναίκες και κορίτσια, ενώ οι άνδρες παίρνουν να παίζουν μουσικά όργανα της
επιλογής τους.



Tertali Dance - Εκτελείται από τη φυλή Kamar του Chhattisgarh. Ο χορός εκτελείται μόνο από
γυναίκες που αρχίζουν με οκλαδόν. Ένα μουσικό όργανο που ονομάζεται «Manjira» είναι δεμένο σε
όλο το σώμα τους - συνήθως στα πόδια τους και το ίδιο παίζουν και οι καλλιτέχνες σε όλο το
τελετουργικό.



Grida Dance - Ο χορός Grida εκτελείται στην πολιτεία Madhya Pradesh κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, όταν η σοδειά είναι έτοιμη για συγκομιδή. Ο χορός σηματοδοτεί την επιτυχία των αγροτών
που γιορτάζεται μεταξύ των κατοίκων του χωριού με μεγαλοπρεπή τρόπο.
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Χοροί Ανατολικής Ινδίας

Πηγή εικόνας: http://armchairlounge.com

 Chhau - Αυτή η μορφή χορού έχει τις ρίζες της στο Odisha, Jharkhand και τη Δυτική Βεγγάλη,
αλλά είναι δημοφιλής και σε άλλα μέρη. Δεδομένου ότι οι μάσκες αποτελούν ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό αυτού του χορού, ονομάζεται «Chhau», το οποίο κυριολεκτικά μεταφράζεται σε
«μάσκα». Οι καλλιτέχνες κρατούν όπλα, όπως σπαθιά και ασπίδες ενώ χορεύουν.


Ο χορός Brita Dance - « Brita » ή «Vrita» είναι ένας από τους σημαντικότερους χορούς της
Δυτικής Βεγγάλης. Ο χορός γίνεται συνήθως για να ευχαριστήσει την τοπική θεότητα μετά την
ανάρρωση από μια μεταδοτική ασθένεια - συνήθως μικρή ευλογιά.



Dalkhai - Ο χορός αυτός είναι δημοφιλής σε μέρη του Odisha. Ο χορός εκτελείται από νέες
γυναίκες, οι οποίες αργότερα ενώνονται με άνδρες, παίζουν τύμπανα και άλλα όργανα. Είναι
ενδιαφέρον ότι οι άνδρες απευθύνονται στις γυναίκες ως φίλες τους σε όλο το παιχνίδι.



Gotipua - Εκτελείται στα τμήματα του Odisha. Το "Gotipua" είναι μια μοναδική μορφή χορού αφού
οι καλλιτέχνες είναι ντυμένοι ως γυναίκες. Η μορφή του χορού λαμβάνεται σοβαρά από τα αγόρια
τόσο πολύ ώστε να μην κόβουν τα μαλλιά τους για να μοιάζουν με γυναίκες.



Bardo Chham - Εκτελείται από τους Sherdukpens, μια μικρή κοινότητα που ζει στη Δυτική
Kameng περιοχή του Arunachal Pradesh. Η φυλή Sherdukpen πιστεύει ότι κάθε μήνα μια κακή
δύναμη φαίνεται να αμαυρώνει τις καλές ιδιότητες των ανθρώπων. Έτσι, για να αποκρούσουν αυτές
τις κακές δυνάμεις, φορούν μάσκες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά ζώα και χορεύουν μαζί.
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Χοροί Βορειοανατολικής Ινδίας
 Bihu - Αυτή η μορφή χορού αποτελεί το πιο ελκυστικό μέρος του φεστιβάλ Bihu που γιορτάζεται
από τους κατοίκους του Assam. Ο Bihu γιορτάζεται στην αρχή της περιόδου συγκομιδής και
συνεχίζεται για σχεδόν 30 ημέρες.



Hojagiri - Ο χορός αυτός εκτελείται στην πολιτεία Tripura. Γυναίκες και νεαρά κορίτσια
ισορροπούν μπουκάλια και πήλινους λαμπτήρες στο κεφάλι τους και μετακινούν το κάτω σώμα τους
έτσι ώστε να σιγουρευτούν ότι οι φιάλες ή οι λάμπες δεν πέφτουν. Οι άνδρες εμπλέκονται στην
πράξη τραγουδώντας και παίζοντας μουσικά όργανα.



Nongkram Dance - Εκτελείται από τους κατοίκους του Hill Jaintia του Meghalaya και είναι ένα
πολύχρωμο γεγονός. Είναι ένας τρόπος σεβασμού στην τοπική θεότητα.



Bagurumba - Εκτελείται κυρίως από τη φυλή Bodo στο Assam, συνήθως από τις γυναίκες και
συνοδεύεται από όργανα όπως τύμπανα και φλάουτα. Έχει μια πλούσια ιστορία και πιστεύεται ότι
εμπνέεται από τη φύση.



Bhortal Dance - Είναι ένας λαϊκός χορός του Assam. Οι καλλιτέχνες κρατούν κυλίνδρους και
χορεύουν σε ομάδες, με κάθε ομάδα να αποτελείται από έξι ή επτά χορευτές. Οι χορευτές έρχονται
με ένα μοναδικό ρυθμό γνωστό ως 'Jhiya Nom' και χορεύουν με ταχείες κινήσεις των ποδιών.



Jhumur - Ο χορός αυτός εκτελείται στις πολιτείες Assam, Jharkhand, Δυτική Βεγγάλη και Odisha.
Ο χορός εκτελείται από νεαρά κορίτσια, ενώ οι άντρες φροντίζουν το μουσικό κομμάτι. Οι χορευτές
τοποθετούν τα χέρια τους γύρω από τη μέση του γειτονικού χορευτή και κινούνται συγχρονισμένα.



Cheraw Dance - Εκτελείται στο ινδικό κράτος Mizoram. Ενώ οι άνδρες κινούνται οριζόντια και
κατακόρυφα κρατώντας μπαμπού, οι γυναίκες χορεύουν μεταξύ τους για να αποφύγουν τα πόδια
τους να πιαστούν ανάμεσα τους. Οι κτύποι σχηματίζονται όταν τα μπαμπού κινούνται με ταχείς
ρυθμούς.



Chang Lo - Ο χορός αυτός εκτελείται από την φυλή Chang του Nagaland. Δεδομένου ότι ο χορός
εκτελείται παραδοσιακά για να γιορτάσουν τη νίκη επί των εχθρών τους σε ένα πεδίο μάχης, οι
χορευτές φορούν κοστούμια πολεμιστών και εκτελούν πολεμικές τακτικές με τη μορφή χορού.
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Χοροί Νότιας Ινδίας


Padayani - Εκτελείται στο κεντρικό τμήμα της Κεράλα. Το Padayani δεν είναι μόνο δημοφιλές,
αλλά είναι επίσης ευχάριστο στα μάτια καθώς τα χρώματα αποτελούν μια σημαντική πτυχή του
χορού. Οι χορευτές φορούν τεράστιες μάσκες που συχνά αντιπροσωπεύουν θεότητες.

 Kummi

- 'Kummi' είναι ένας δημοφιλής λαϊκός χορός στο Ταμίλ Ναντού και την Κεράλα.

Δεδομένου ότι αυτή η μορφή χορού προήλθε όταν δεν υπήρχαν μουσικά όργανα, περιλαμβάνει μόνο
τις γυναίκες να τραγουδούν και να χτυπούν.
 Kolannalu

- Εκτελείται στην πολιτεία Andhra Pradesh. Λαϊκά γνωστός ως «stick dance», το

«Kolannalu» περιλαμβάνει μια ομάδα χορευτών που σχηματίζουν δύο κύκλους.


Parai Attam - Είναι ένας ειδικός τύπος χορού στο Ταμίλ Ναντού. Οι άνδρες λαϊκοί παίζουν ένα
όργανο κρουστών που ονομάζεται «Parai» και χορεύουν στο ρυθμό. Παραδοσιακά, ο χορός
πραγματοποιήθηκε για διάφορους λόγους και είναι ένας από τους παλαιότερους χορευτικούς τύπους
της Ινδίας.



Karagattam - Είναι ένας αρχαίος λαϊκός χορός του Tamil Nadu. Το Καραγκάταμ εκτελείται
λατρεύοντας τη θεά της βροχής. Οι χορευτές εξισορροπούν τεράστια γλάστρες στο κεφάλι τους και
χορεύουν με τους μουσικούς.



Mayil Attam - Εκτελείται στους ναούς του Ταμίλ Ναντού και της Κεράλα. Αυτός ο χορός είναι
παρόμοιος με τον «Mayur Nritya» του Uttar Pradesh. Νεαρά κορίτσια είναι ντυμένα για να μοιάζουν
με παγώνια και να παίζουν με τους ρυθμούς των μουσικών. Οι χορευτές συχνά μιμούνται τις
κινήσεις του παγωνιού.



Paampu Attam - Εκτελείται στο Ταμίλ Ναντού. Αυτός ο χορός εκτελείται λατρεύοντας φίδια,
καθώς θεωρούνται θεία σε αυτό το τμήμα της χώρας. Νεαρά κορίτσια φορούν ρούχα που μοιάζουν
με το δέρμα των φιδιών και κινούνται σαν φίδια!



Poikal Kudirai Attam - Το Poikal Kudirai σημαίνει κυριολεκτικά «άλογο με ψεύτικα πόδια». Οι
χορευτές φτιάχνονται για να μοιάζουν σαν να οδηγούν ένα άλογο με μόλις δύο πόδια! Αυτός είναι
ένας από τους πιο δημοφιλείς λαϊκούς χορούς στο Ταμίλ Ναντού.



Theyyam - Εκτελείται στην περιοχή Malabar της Κεράλα. Ο Theyyam είναι ένας παλιός χορός που
εκτελείται για να επαινεί τη θεά Kali και ως εκ τούτου είναι επίσης γνωστός ως «Kaliyattam». Οι
χορευτές ζωγραφίζουν τα πρόσωπά τους με ζωντανά χρώματα που προσθέτουν στο συνολικό
αποτέλεσμα.
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Χοροί Νοτιοδυτικής Ινδίας

Πηγή εικόνας: Wikipedia.org



Dollu Kunitha - Εκτελείται στην πολιτεία της Καρνάτακας. Το Dollu Kunitha είναι ένα δημοφιλές
χορευτικό τύμπανο. Μεγάλα βαρέλια κρέμονται γύρω από τους λαιμούς των ανδρών. Τα τραγούδια
που χρησιμοποιούνται σε αυτό το χορό συνήθως έχουν θρησκευτική σημασία.



Ghodemodni - Εκτελείται στην περιοχή της Γκόα και των παρακείμενων περιοχών. Το
Ghodemodni ονομάζεται επίσης «χορός πολεμιστή», καθώς οι ερμηνευτές είναι ντυμένοι ως
πολεμιστές και κρατούν ξίφη. Ο χορός απεικονίζει έναν πόλεμο, αφού το χωριό στο οποίο ξεκίνησε
αυτή η χορευτική μορφή κατακτήθηκε κάποτε από έναν βασιλιά.



Lava Dance - Αυτή η μορφή τέχνης εκτελείται σε ένα από τα νησιά Lakshadweep. Εκτελείται από
τους άνδρες που κατοικούν στο νησί. Ο χορός βασίζεται σε λαϊκά τραγούδια και ρυθμικά κινήματα.



Fugdi - Είναι χορός Goan που εκτελείται στην περιοχή Konkan. Εκτελείται από γυναίκες κατά τη
διάρκεια ινδουιστικών φεστιβάλ. Οι χορευτές κάνουν διαφορετικούς σχηματισμούς όπως κύκλους ή
σειρές. Ο χορός αρχίζει σιγά-σιγά και επιταχύνεται βαθμιαία.



Veeragase - Το Veeragase είναι ένας από τους σημαντικότερους χορούς του Karnataka και
εκτελείται κατά τη διάρκεια των εορτασμών Dasara στο Mysore. Εκτελείται μόνο από τους άνδρες,
είναι έντονος χορός και περιλαμβάνει κινήσεις που προκαλούν ενέργεια.
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Χοροί Δυτικής Ινδίας

Πηγή εικόνας: firstpost.com



Dandiya - Mια πολύ δημοφιλής μορφή χορού στις πολιτείες Γκουτζαράτ και Ρατζαστάν και απαιτεί
από τους χορευτές της να κρατούν μπαστούνια και να φορούν πολύχρωμα κοστούμια. Όπως και ο
χορός «Saila», τα ραβδιά εδώ χρησιμοποιούνται για ρυθμικούς σκοπούς.



Garba - Αυτή η μορφή χορού προήλθε από την πολιτεία Γκουτζαράτ. Το Garba εκτελείται
παραδοσιακά κατά τη διάρκεια του εννέα ημερών του ινδουιστικού φεστιβάλ «Navaratri». Ο χορός
εκτελείται γύρω από έναν λαμπτήρα. Συχνά η λάμπα αντικαθίσταται με μια εικόνα ή ένα άγαλμα της
θεάς «Shakti».



Το Koli - εκτελείται στη Μαχαράστρα. Δεδομένου ότι ο χορός εκτελείται από τους αλιείς,
περιλαμβάνει στοιχεία αλιείας και θάλασσας. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εμπλέκονται σε
αυτή την ενδιαφέρουσα μορφή χορού.



Tippani Dance - Εκτελείται κατά τη διάρκεια γάμων και φεστιβάλ στην περιοχή Saurashtra της
Μαχαράστρα, μόνο από γυναίκες. Κρουστά όπως Manjira, Tabla και Dhol χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία μουσικής.



Padhar Dance - Είναι ένας λαϊκός χορός που εκτελείται στο Gujarat. Εκτελεσμένος από ψαράδες
που περνούν τη ζωή τους κατά μήκος των τειχών του Nal Sarovar, ο χορός Padhar τιμάει την αλιεία
και την κωπηλασία.
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