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  Wesele - noc zabawy, szaleństwa, śmiechu oraz przede

wszystkim tańca. Tańczyć może każdy, jak mawiał profesor

Marian Wieczysty, prekursor tańca towarzyskiego w Polsce,

aczkolwiek wielu z nas nie lubi tańczyć. Nie lubi czy nie potrafi?

A może nie lubi, bo nie potrafi?  Nie ma osoby, która umiejąc,

nie czerpałaby z tańca radości i przyjemności  a  jedynie Ci, w

tym głównie mężczyźni, nie potrafiący tańczyć, wciąż

powtarzają, że tańczyć nie lubią, nie chcą i nie będą. Ważnym

jednak elementem wesela, szczególnie dla pary młodej, jest

taniec na weselu. Niegdyś wręcz wypadało zatańczyć  z każdą osobą płci przeciwnej. Wracając

więc do stwierdzenia, że tańczyć może każdy, dochodzimy do sedna, co zrobić gdy nie umiemy?

Otóż planując krok po kroku wesele, już na rok wcześniej nie możemy zapomnieć o tym, jakże

ważnym elemencie ,czyli  wyborze instruktora tańca, który nauczy nas tańczyć , mężczyzn

prowadzić kobiety oraz wytłumaczy  czym jest poczucie rytmu i jak należy tańczyć do każdego

rodzaju muzyki. Instruktor  tańca towarzyskiego nauczy podstawowych zasad tańczenia w parze

a odpowiedni choreograf przygotuje pierwszy taniec weselny, bez którego nie rozpocznie się

żadna impreza weselna. Najlepszym sposobem na przygotowanie się tanecznie do wesela jest

zapisanie się już na minimum rok przed weselem na kurs tańca towarzyskiego gdzie ucząc się

najróżniejszych tańców zyskamy podstawy niezbędne do zatańczenia do każdego rodzaju muzyki

jaka będzie grana. Dla tych zaś, którzy prześpią czas przygotowań weselnych i pozostaną im

jedynie trzy miesiące, gorzej miesiąc lub nawet dwa tygodnie do wesela. Godne polecenia

pozostają już indywidualne lekcje tańca w czasie których w ekspresowym tempie będzie można

poznać  podstawowe ruchy i zasady tańca w parze.  Jednak nie pozostawiajcie tej kwestii do

ostatniej chwili, a zobaczycie, że taniec może sprawiać dużo radości i uśmiechu każdej osobie,

która tego spróbuje zarówno w czasie lekcji tańca jak i później na weselu. A nie ma piękniejszego

dla mężczyzny widoku niż potrafiąca tańczyć kobieta oraz dla kobiety widoku  jej własnego męża

ubranego w niezwykle elegancki garnitur, poruszającego się na parkiecie i tańczącego z nią, dla

niej i na jej własnym weselu…
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