
Classes de Swing!! 
Taller d’iniciació al Lindy Hop.

El Swing és un tipus de Jazz més ballable que començaren 
a posar de moda les Big Bands dels anys 20. La gana de 
diversió del jovent afroamericà de Harlem va desenvolupar 
el Lindy Hop, una manera dinàmica i creativa de ballar 
aquell tipus de música. Amb la 2a Guerra Mundial el Swing 
va desaparèixer fins fa uns anys, que s’ha tornat a posar 
de moda a totes les grans ciutats d’Europa.

El Lindy Hop toca molts estils diferents i pot arribar a ser 
tan lent i delicat o ràpid i enèrgic com els ballarins de-
sitgen. Sol contagiar una actitud alegre i positiva. Tot i 
ballar-se per parelles, es considera un ball social ja que 
aglutina persones de diferents estils i edats, creant un am-
bient divertit i agradable.  

Si vols conèixer aquest ball i gaudir de bona música i bon 
ambient no t ’ho penses, vine!

Intro
Aquesta iniciativa surt com a resposta a la inquietut d’alguns joves de la zona per aquest ball i te com objectiu que 
l’alumne faça una primera presa de contacte i conega les bases del Lindy Hop. 

Si el grup està satisfet amb el curs i gaudeix de l’experiència, es plantejarà fer nous tallers per continuar evolucionant i si 
tenen ganes, poder participar en “Jams Sessions”.

Aquest primer curs doncs, va adreçat a persones a partir de 18 anys. Però si hi ha un interès per part dels infants, no es 
descarta també realitzar un curs de caràcter juvenil més endavant.

Info
El curs consta de dues sessions que s’impartiran en les instal·lacions de la Fundació Noves Sendes a l’Avinguda 1er de 
Maig número 23 de Betxí:      

Sessió 1: Divendres 25 de juliol de 18 a 20h. 

Sessió 2: Dissabte 26 de  juliol  de 10h a 13h.

L’import de les inscripcions anirà destinat a cobrir les despeses de transport del professor que ve de Barcelona (una de 
les principals seus actuals del Swing a Europa).

Les places són limitades i els preus són els següents:

14€* per parella (una persona prendrà el paper de leader i l ’altra de follower) 

8€* per persona 

*Nota: Els socis de l’Associació l’Espurna i de Noves Sendes, tenen un 50% de descompte.

Com hem comentat, el Lindy és un ball social en el que els hoppers canvien de parella a sovint, per tal, no us angoixeu si 
no veniu a les classes amb el vostre príncep blau/princesa rosa! 

És convenient que vingueu amb parella per quadrar el nombre de leader (qui marca el pas) i followers (qui el segueix) 
però si no, podeu inscriure-us igualment amb el paper que més us agrade i mirarem de quadrar-ho nosaltres.

Per formalitzar la inscripció cal omplir el “Formulari d’inscripció” abans del 20 de juliol.

El pagament s’efectuarà durant la primera sessió.

Recomanacions

- Cal portar roba còmoda i fresca. Una tovallola de mà i 
una samarreta extra.

- Les sabates han de ser lleugeres i de sola flexible (de 
loneta, estil “victòria”,...) i sempre amb “cordons” per que 
agafen be el peu.

- El Lindy és per divertir-se, no tingues vergonya, somriu i 
deixa’t portar!

Enllaços d’interès

- http://www.youtube.com/watch?v=KsnaEK33DAM

- http://www.youtube.com/watch?v=GlTH0kQj9yM 

- http://www.diarioinformacion.com/cultura/2013/02/22/

rebeldes-swing/1346565.html

- http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/swing-
barcelona-3251303
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