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 Dans, cântec şi muzică, un univers de pasiune, vitalitate, 
senzualitate, nostalgie, Flamenco reprezintă un stil de viaţă, poate 
chiar viaţa însăşi, este o artă veche şi profundă, nici pe de parte o 
frivolitate.  



Originea  

 Flamenco este un gen muzical, care a apărut și s-a dezvoltat în Spania, 
preponderent în regiunea Andaluzia. Deși originea flamenco este 
considerată Andaluzia, regiunile Extremadura și Murcia au contribuit la 
dezvoltarea câtorva forme muzicale. Rădăcinile flamenco nu sunt cunoscute cu 
precizie, însă adesea sunt citate influențe din culturile Islamică, Sefardă, 
Țigănească, alături de cultura locală andaluză. 

 Influențele Latino-Americane și în special acele cubaneze au contribuit 
deasemeni la formarea câtorva subgenuri. 



 Dansul este un studiu al artei senzualităţii şi seducţiei. Combinaţia 
devine şi mai interesantă, pentru că mişcările sunt, de la talie în jos, 
„de pământ", cu lovituri puternice şi ritmate de step cu tocurile 
pantofilor, iar de la talie în sus, ele sunt mlădioase. 





 Simpla ascultare a muzicii 
flamenco iti ofera o miagine clara 
despre acest stil de dans. Iti dai 
seama instantaneu ca face parte din 
cultura spaniola, cu influente, 
desigur, dar care nu poate fi 
confundat. 

 Dansatorul este denumit „bailaor” 
iar dansatoarea „bailaora”. Poarta 
costume specifice acestui dans. 
Dansatorul poarta un frac negru sau 
rosu si palarii specifice din zona 
Cordoba, iar femeile dansatoare de 
flamenco poarta rochii denumite 
„Bata de Cola”, de culoare neagra, 
alba, rosie, albastra si uneori roz, 
alaturi de un sal, tocuri inalte si un 
evantai. 



Spectacolul Flamenco la care elevii participanti ai proiectului 
Erasmus+ VET au asistat 



 Conform traditiei, dansatorii tineri de 
flamenco nu sunt considerati perfecti, intrucat 
nu poseda maturitatea emotionala necesara 
pentru a prezenta sufletul acestui gen de 
dans. Astfel, cu cat dansatorul sau 
dansatoarea sunt mai in varsta, cu atat se 
considera ca se apropie exact de perfectiunea 
acestui stil de dans. 

 Popularitatea dansului l-a facut sa fie 
cunoscut in intreaga lume, ca si curiozitate 
aflati ca Japonia are mai multe academii si 
scoli de flamenco decat Spania. 



 Alecu Alexandra: ”Personal, consider ca a fost una dintre cele mai 
interesante experiente culturale pe care le-am avut pe parcursul mobilitatii 
in Spania, pentru ca am avut posibilitatea de a cunoaste cu adevarat o parte 
din cultura spaniola legata de muzica si dans, avand timp de 15 min ocazia 
de a practica Flamenco alauri de unul dintre profesionistii care au sustinut 
spectacolul. Imi doresc cu adevarat sa repet aceasta povocare, intocmai 
pentru a dobandi pasiunea persoanelor care traiesc in ritmuri latino.” 
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