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DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

La salsa est une danse improvisée qui respecte
des pas de base, qui se danse généralement à
deux, où le garçon guide la fille, mais que l'on
peut pratiquer également seul, ou à plusieurs.
Ce cours de danse apprend aux élèves la
correspondance des pas avec des rythmes
parfois complexes. Les élèves commenceront à
apprendre les bases de la danse comme les pas,
danser seul, à deux, et utiliser les sens afin
d’envoyer un signal à leur partenaire. La salsa
aide notamment à développer la confiance en
soi. Cette activité convient aux garçons et aux
filles et aux débutants.
Les enfants doivent porter des baskets et des
pantalons adaptés à la danse. Ce cours
préparera un spectacle pour la mi-juin.

Salsa is an improvised dance which respects
basic steps and is generally danced in pairs,
where the boy guides the girl, but which can
also be practiced alone, or in groups.
This dance course teaches and understands
student how to count beats to be able to
match their steps with the rhythm. The
students will begin to learn dance basics such
as the steps, to dance alone and in pairs, and
how to use your senses and send signal to
their partner. Helps adjust the personality to
look more confident. Those who don't have
any dance background can practice with their
classmates. This activity is suitable for both
boy and girls and those who don’t have any
dance background.
Students must wear sneakers and pants
suitable for dancing. This course will prepare
for a show in mid-June.
ซัลซ่า เป็นการเต้นรำเป็นคู่ ซึ่งเด็กผู้ชาย จะนำเด็ก
ผู้หญิงในการเต้น แต่สามารถฝึกฝนคนเดียวหรือ
เป็นกลุ่ม.
เป็นการสอนเต้นและให้ความเข้าใจในการนับ
จังหวะของเท้าให้เข้ากับจังหวะของดนตรี จะเริ่ม
สอนพื้นฐานเบื้องต้นเช่นสเต็ปเท้าเต้นเดี่ยวและเต้น
คู่เป็นต้น ซึ่งจะช่วยฝึกสมาธิและฝึกการใช้ประสาท
สัมผัสการส่งสัญญาณให้กับคู่เต้นรำช่วยปรับ
บุคลิกภาพให้ดูมั่นใจมากขึ้นสามารถฝึกความจำใน
รูปแบบของการเดินเท้า ขั้นตอนของจังหวะเพลง
ต่าง ๆ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเต้นสามารถฝึกซ้อมกับ
เพื่อนร่วมชั้น เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง.
นักเรียนจะต้องสวมรองเท้าผ้าใบและกางเกงขายาว
ที่เหมาะสมสำหรับการเต้นรำ. หลักสูตรนี้มีการแส
ดงช่าวกลางเดือนมิถุนายน.
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