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Duke Ellington : It don't mean a thing, if it ain't got the Swing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν Savoy ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν θιακπ ηεο επνρήο ηνπ Swing . Έλαο ρψξνο, 

φπνπ γηα ζρεδφλ 30 ρξφληα,  ε ηδαδ κνπζηθή, θαη ν ρνξφο ζηνλ νπνίν ρνξεπφηαλ, ην Lindy hop, 

ζα γλσξίδνληαλ, ζα εμειηζζφηαλ καδί θαη ζα έζεηαλ ηα ζεκέιηα γηα λέα αθνχζκαηα θαη ρνξνχο 

ζηνλ θφζκν. Αλνίγνληαο ηηο πφξηεο ηνπ ην 1926, θαη γηα 32 ρξφληα,  (κέρξη ην 1958, φπνπ 

αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ), ην Savoy 

ζήκαηλε ηα πάληα φρη κφλν γηα ηνπο αθξφ Ακεξηθαλνχο ηνπ Υάξιεκ,  αιιά θαη γηα φζνπο 

ζέβνληαλ θαη αγαπνχζαλ απηή ηε κνπζηθή. Ζ πεξίνδνο πνπ ζα αζρνιεζψ  είλαη απφ ηα εγθαίληα 

ηνπ, κέρξη θαη πξηλ ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν,  φπνπ βξηζθφηαλ ζηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή, 

θαιιηηερληθή , θαη πνιηηηζηηθή ηνπ πεξίνδν, ελψ νη πεγέο φπνπ άληιεζα πιηθφ είλαη ζπλεληεχμεηο 

(ρνξεπηψλ θπξίσο, αιιά θαη κνπζηθψλ), άξζξα απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο επνρήο, θαη 

ερνγξαθήζεηο θαη καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην Savoy εθείλε ηελ πεξίνδν.  

Σν Υάξιεκ, είλαη πεξηνρή ηεο Νέαο Τφξθεο, θαη γηα ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα ,ζεσξείηαη ζπίηη φισλ ησλ Καιιηηερληθψλ θηλεκάησλ ηεο επνρήο. Δθεί κέζα βξήθε ρψξν 

λα αλαπηπρζεί ην θίλεκα ηεο ηδαδ, κηαο κνπζηθήο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ ειεπζεξία , φια ζε 

ζχλδεζε κε ηνλ ρνξφ,  ν νπνίνο άξρηδε δεηιά δεηιά λα εδξαηψλεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

Savoy ,πέξα ηνπ φηη ήηαλ ην κεγαιχηεξν, πνιπηειέζηεξν,  θιακπ κε ηνπο θαιχηεξνπο κνπζηθνχο,  

εθδειψζεηο θαη ρνξεπηέο,  έγηλε ηδηαίηεξα δηάζεκν θαη πξνηηκεηέν,  επεηδή δελ είρε θπιεηηθέο 

δηάθνξεο, θαη δηαθξίζεηο ζην θνηλφ πνπ ην επηζθεπηφηαλ (ζε ζρέζε κε άιια θιακπ ηεο πεξηνρήο,  

φπσο ην cotton club, small paradise, Connie's in).  Ήηαλ αλνηρηφ ζε φινπο,  ηδηαίηεξα νηθνλνκηθφ,  

γηα απηά πνπ πξνζέθεξε θαη γηα απηφ έγηλε ην θαιχηεξν θαη ζεσξείηαη νξφζεκν ηεο πεξηνρήο 

θαη ηεο επνρήο.  

εκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ Savoy,  ζηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο 

απηήο θαη ην ρνξνχ,  είλαη λα θαηαιάβνπκε ηηο πξνζέζεηο ηνπ , ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

άλνημε θαη ηη αθξηβψο ζπλέβαηλε εθεί κέζα. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ θάλεθε αθφκα θαη απφ 

ηα εγθαίληα φπνπ ζπλνιηθά 6000 άλζξσπνη ελδηαθέξζεθαλ, κε κφλν 4000 λα θαηαθέξλνπλ λα 

κπνπλ. Με απίζηεπηεο απαηηήζεηο ζε πνηφηεηα θαη θαηλνηνκία, ην Savoy είρε ηαθηηθέο 

αλαθαηλίζεηο, αιιαγή ηνπ παηψκαηνο, θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζιάκβαλε ηνπο 

κνπζηθνχο θαη ηηο κπάληεο.  Γεληθά,  αλαθέξνληαο ηηο εθδειψζεη ηηο νπνίεο είρε θαζεκεξηλά,  

κπνξνχκε λα δνχκε φηη απηέο πνπ μερψξηζαλ ήηαλ απηέο πνπ είραλ σο θέληξν ηε κνπζηθή θαη ην 

ρνξφ. (Σν πξφγξακκα ηνπ Savoy πεξηιάκβαλε ladies nights , βξαδηέο γηα practice ησλ ρνξεπηψλ , 

θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο,  γθαιά θαγεηνχ,  θαη βξαδηέο ρνξψλ φπσο  fox trot, waltz, tango 

θ.η.ι. ). Γχν βξαδηέο ,νη νπνίεο ζε εβδνκαδηαία βάζε θέληξηζαλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ φισλ : 

ην battle  of the bands , θαη ηνπο ρνξεπηηθνχο δηαγσληζκνχο, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα.  

 



2. Lindy Hop : Ο ΥΟΡΟ  

 

Σν Lindy Hop ,δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ πνπ είλαη ρσξίο ηε Jazz κνπζηθή, ηηο Big 

Bands θαη θπζηθά ην Savoy, θαη ην αληίζηξνθν. Πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξε ε ζηελή ζρέζε απηψλ 

ησλ ηξηψλ, θαη γη απηφ ζα επαλαιεθζεί αξθεηά θαζ φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο .Σν 

Lindy Hop, είλαη έλαο ρνξφο κε πξνζκίμεηο. Πξνέθπςε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θηινζνθίαο ησλ 

επξσπατθψλ δεπγαξσηψλ ρνξψλ, φπσο ην Φνμ ηξνη, ην βαιο, ην ηαγθφ θ.η.ι. (ballroom dances), 

κε ρνξνχο , θηλήζεηο, θαη μερσξηζηά βήκαηα ησλ αθξφ ακεξηθαληθψλ θνηλνηήησλ, ηα νπνία κε ηε 

κνπζηθή πξνζζήθε (bounce ε παικφο , εληνλφηεξε θίλεζε θαη ελέξγεηα ), δεκηνχξγεζαλ ην 

Lindy Hop. Να ζεκεησζεί φηη αξρηθά εθηεινχληαλ κφλν ζε θιεηζηέο ζέζεηο,  θαη δελ επηηξεπφηαλ 

ε απφζηαζε απφ ηελ παξηελέξ. Καηλνηφκνο απηήο ηεο ηδέαο ζεσξείηαη ν shorty George , ελψ ην 

φλνκα ηεο θίλεζεο αξρηθά : breakaway. (Έδηλε αθφκε κεγαιχηεξε ειεπζεξία γηα απηφ 

ζρεδηαζκφ ζηελ θίλεζε , θαη άθζνλεο επηινγέο γηα footwork θαη Variations.) 

 

  Απφ άπνςε εκεξνκεληψλ,  ην 1930, ζηα πξψηα βήκαηα ηεο πνξείαο ηνπ ρνξνχ πξνο ην 

Lindy Hop,ν Carl Van Vetcher ήηαλ απηφο ν νπνίνο κίιεζε γηα έλα είδνο ρνξνχ ζαλ ην Φνμ ηξνη,  

αιιά κε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, φπνπ κεγάιν κέγεζνο ηεο θίλεζεο ήηαλ απηνζρεδηαζηηθή.  

Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηνπ ρνξνχ,  κε ην πξνλφκην φηη ε ειεπζεξία ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη , αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ πνιηηηζκφ.  Με πξνέιεπζε απφ ην charleston (1910) 

ρνξεχνληαλ ζε κνξθή performance ζην lafayete theatre, κέρξη θαη ην 1924. Σν αμηνζεκείσην -

θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ρνξνχο ηεο επνρήο- ζηνηρείν ηνπ Lindy Hop,  ήηαλ ε έκθαζε ζην 2 θαη 

ζην 4. Μέρξη θαη ην 1925, νη θαιχηεξνη ρνξεπηέο βξίζθνληαη ζηε Νέα Τφξθε,  ελψ ην charleston  

έρεη αξρίζεη λα απνθηά θήκε θαη θχξνο. Λφγσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ,  κεγάισζε αηζζεηά ην 

ιεμηιφγην ηνπ ρνξνχ κε θηλήζεηο θαη βήκαηα. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή θαίλεηαη αθφκε θαη απφ ηε 

θήκε πνπ απνθηνχζαλ νη Big Bands, πνπ έπαηδαλ ηε κνπζηθή απηή. Δίλαη ζσζηφ λα πνχκε φηη 

charleston θαη Lindy Hop εμειίρζεθαλ καδί,  αλ θαη ην δεχηεξν αλαδχζεθε απφ ην πξψην,  θαη 

φρη φηη ην αληηθαηέζηεζε, ελψ φζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ,  κηα εμ απηψλ είλαη ην λα πξνζαξκνζηεί ν αθξφ ακεξηθαληθφο ρνξφο , κε ηνληζκφ ζην 

2 θαη 4, ζηνπο 3ζεκνπο επξσπατθνχο ρνξνχο.  Έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζα αλαθεξζεί θαη κνπζηθά , 

είλαη φηη απφ ηνλ downbeat παικφ ηνπ fletcher Henderson,  θαη. Fess Williams,  κε ηελ εδξαίσζε 

ηνπ Lindy Hop,  αιιάδεη θαη ην Feel ηεο κνπζηθήο ,γίλεηαη πην smooth, απφ ηηο κπάληεο ηνπ 

Count Basie,  θαη Moten.  

 

Πίζσ ζην ρνξφ,  δελ ζα κπνξνχζα λα πξνρσξήζσ παξαθάησ,  ρσξίο λα ζηαζψ ζηνλ 

παηέξα φισλ, ηνλ πξεζβεπηή θαη άλζξσπν πνπ εμέιημε ην ρνξφ απηφ,  ηνλ έθαλε γλσζηφ θαη 

αθηέξσζε ηε δσή ηνπ γη απηφ, ην Frankie Manning.  Έλαο ρνξεπηήο ηνπ νπνίνπ νη ηζηνξίεο θαη 



κφλν ησλ φζσλ έδεζε ζην Savoy εθείλε ηελ πεξίνδν , απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πεγψλ πνπ  θαηαζέησ ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Καηά ηνλ Frankie ινηπφλ,  νη ηθαλφηεηεο ελφο 

θαινχ ρνξεπηή , πέξα ηνπ ζηπι, ηεο ηερληθήο,  ηεο ζρέζεο κε ηελ ληάκα , ηελ ελέξγεηα,  θηι, 

έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηε κνπζηθή ζχλδεζε , δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αθνχεη ν ρνξεπηήο,  

θαη αιιειεπηδξά κε ηε κνπζηθή, ην ηέκπν, θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα απηνζρεδηάδεη (βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηδαδ κνπζηθήο ). 

 

 

                                                                  Frankie Manning. 

 

Έηζη,  κε κηα κηθξή ρξνλνινγηθή αλαθνξά έρνπκε : 

1929-1931 :εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ην breakaway . 

1931-1936 :πξψηκε πεξίνδνο ηνπ Lindy Hop,  βειηηψλεηαη ν ρνξφο θαη κεγαιψλεη ζε ιεμηιφγην 

θαη θήκε. 

1936-1941 : δεκηνπξγνχληαη νη whitey 's Lindy hoppers,  κηα ρνξεπηηθή νκάδα , ησλ θαιχηεξσλ 

ηνπ Savoy , ε νπνία είρε ζηφρν λα νδεγήζεη θαη λα δηαθεκίζεη ην ρνξφ ζηα θαιχηεξα ζέαηξα ηελ 

Νέαο Τφξθεο, θαη ηνπ θφζκνπ. Ήηαλ performance group, ζην νπνίν ν Frankie έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαη ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηνπ.  Άιινη ρνξεπηέο ήηαλ ε Norma Miller, 

Billy Ricket, willance Ricker,  Mildred polland,  Thomas Lee ,Wilda Crawford. ε απηήλ ηελ 

πεξίνδν ην ηέκπν απνθηά αλνδηθή πνξεία  (260 bpm θαη πάλσ) θαη έηζη ε ζηάζε ησλ ρνξεπηψλ 

γίλεηαη πην θπξηή , κε ραιαξφηεηα ζηα πφδηα.  

1941-1950 :Ζ χθεζε.  

1950-1958 : ρνξεχεηαη  ρνξφο,  αιιά κφλν ζε παξαζηάζεηο ηνπ Broadway.  



 

 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ έλα Lindy Hop ρνξεπηή : 

•ην πιηθφ πνπ έρεη λα ρεηξηζηεί είλαη ην footwork, ην connection, ην  improvisation,  ηα aerials, ε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο,  θαη ε ζχλδεζε κε ην πάησκα. 

•ην Swing out  : θίλεζε ζηελ νπνία ε ληάκα κε ηνλ θαβαιηέξν "αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ" ζπλερψο,  

κε κηα δηαξθή πεξηζηξνθή. 

Δπίζεο ε δηαθνξά κεηαμχ Lindy Hop θαη επξσπατθψλ ρνξψλ,  βξίζθεηαη ζην φηη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ Lindy Hop ρνξεπηή βξίζθεηαη ζην λα αιιειεπηδξάεη κε ηε ληάκα θαη ηελ κνπζηθή,  

θαη λα δεκηνπξγήζεη θάηη κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη φρη ζην λα εθηειέζεη κηα ρνξνγξαθία 

άςνγα θαη κε αθξίβεηα.  

Σα ρξφληα κεηαμχ 1920-1940 ήηαλ δχζθνινη θαηξνί,  θαη ν ρνξφο ήηαλ ε κφλε ζαλίδα 

ζσηεξίαο. Σν Savoy απνηέιεζε ην κέξνο ζην νπνίν ν θφζκνο κπνξνχζε λα μεραζηεί θαη λα 

πεξάζεη θαιά. Απηή ε ηξηβή θαη ε ζπλερήο αλάγθε γηα εμέιημε, νδήγεζε ρνξεπηέο θαη κνπζηθνχο 

ζε πνιχ πςειά επίπεδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Savoy : Ζ ΜΟΤΗΚΉ ΚΑΗ ΟΗ ΜΠΆΝΣΔ  

             Όζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά ησλ ρνξεπηψλ ζε απηήλ ηελ εμέιημε πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ηφζν ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο κνπζηθνχο πνπ θάζε βξάδπ έπαηδαλ 

ζην Savoy. Μέζα ζην δηάζηεκα ησλ 2 ρξπζψλ δεθαεηηψλ, νη θαιχηεξνη ησλ θαιχηεξσλ 

αλαδείρζεθαλ θαη αλάδεημαλ ην Savoy.  

Όια άξρηζαλ απφ ηνλ Gale Bacharan,  ελφο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο,  ν νπνίνο πίζηεπε φηη ε 

θαιχηεξε κπάληα είλαη απηή πνπ θξαηά ηελ πίζηα γεκάηε. Καη έηζη έπξαμε, θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ Savoy. 

Ο ήρνο ηνπ Savoy άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη φηαλ ν Fletcher  Henderson θαη ν Fess 

Williams,  έπαημαλ  ζηα εγθαίληα ηνπ θιακπ (1926-1928). Ο Fess Williams,  θιαξηλεηίζηαο απφ 

ην Chicago,  εηζήγαγε θαηλνχξγηεο ελνξρεζηξσηηθέο ηερληθέο κε ηνχκπα θαη κπάληδν. Γπζηπρψο 

πξηλ ην 1930 δελ ππάξρνπλ ερνγξαθήζεηο απφ ην Savoy.  

 

 

  Fletcher  Henderson.                                                                  Fess Williams and his royal flush orchestra. 

 

           Δπφκελνο ζηε ιίζηα, νξφζεκν ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπ θιακπ, ζεσξείηαη ν Chick Webb 

(1928-1939) .Ήηαλ ν ληξάκεξ ν νπνίνο απνηεινχζε ηελ House band , ζηηο πην έλδνμεο επνρέο 

ηνπ Savoy . εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε θήκε ηνπ ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηελ Ella Fitzgerald 

ην 1934, φηαλ άξρηζε λα ηξαγνπδά ζην Savoy. Δίλαη ξπζκηθά θαηλνηφκνο θαη ζπκκεηέρεη σο 

πξψηε κπάληα ζηα battle of of the bands (ζα αλαιπζεί παξαθάησ). πλδχαζε ήρν ηνπ ηθάγν θαη 

Νέαο Τφξθεο, ελψ δχν πξνζζήθεο ζηελ αιιειεπίδξαζε κνπζηθψλ θαη ρνξεπηψλ ,είλαη ε ηζηνξία 

ηνπ Frankie , φπνπ αλαθέξεη φηη ν chick webb θνηηνχζε ηα πφδηα ησλ ρνξεπηψλ γηα λα αληιήζεη 

ξπζκηθέο ηδέεο θαη λα ζρνιηάζεη.  Δπίζεο ην γεγνλφο φηη έβιεπε ηα ληξακο ζαλ κνπζηθφ φξγαλν,  



πξνζέδσζε ζηνηρεία γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο κνπζηθήο. Ζ Ella είλαη απηή πνπ αλαιακβάλεη 

ηελ νξρήζηξα κεηά ην ζάλαην ηνπ,  κέρξη θαη ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν.  

 

Chick Webb and his orchestra, with Ella Fitzerald. 

 

Chick Webb. 

 

 



Αμίδεη λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ Moten's Kansas city Orchestra, θαζαξά θαη κφλν 

γηα ηνλ ζπλδπαζκφ απαιήο θαη έληνλα ξπζκηθήο ηδαδ, θαη γηα ηνπο εθπιεθηηθνχο παίθηεο πνπ 

είρε  (Lester Young,  Caleman Hawkins,  θηι). 

ην Savoy , απηφο πνπ επίζεο εδξαηψζεθε θαη απείιεζε αθφκε θαη ηε ζέζε ηνπ  chick 

webb, ήηαλ ν Count Basie. Δίρε θάλεη θάπνηεο ερνγξαθήζεηο ζην Savoy απφ ην 1937 θαη κεηά,  

ελψ απέθηεζε αξθεηή θήκε, φηαλ άξρηζε λα ηξαγνπδάεη καδί ηνπ ε Billie Holliday. Σε 

κεγαιχηεξε θήκε φκσο απέθηεζε φηαλ ζηε ζξπιηθή κάρε κεηαμχ chick webb θαη Count Basie,  

ν basie θάλεθε λα λίθεζε (ην battle of  the bands γηλφηαλ θάζε Κπξηαθή, ζην Savoy,  θαη ζθνπφο 

ηνπ ήηαλ λα πξνζθέξεη ζέακα γηα θνηλφ θαη ρνξεπηέο. Οπζηαζηηθά νη κνπζηθνί επηδείθλπαλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο θαη θξηηέο ήηαλ νη ρνξεπηέο θαη ν θφζκνο. Γελ ππήξρε νπζηαζηηθά ληθεηήο,  

αιιά ν Frankie ζπκάηαη λα απνθηά o Count Βasie ηελ εχλνηα ησλ ρνξεπηψλ, πξάγκα πνπ 

εμφξγηζε ηνλ  chick webb. ) Κάηη ηέηνην δείρλεη ηελ ζηελά ζπλδεδεκέλε ζρέζε κνπζηθψλ θαη 

ρνξεπηψλ,  θαη ην εμήο πεξηζηαηηθφ ην απνδεηθλχεη πεξίηξαλα : ηελ βξαδηά ηνπ αγψλα,  o chick 

webb άθνπζε ρνξεπηέο λα ιέλε φηη ν Count Basie ζα ληθνχζε θαη φηη ηνπο άξεζε ν ήρνο ηνπ. Tν 

ζεψξεζε πξνδνζία θαη νξγηζκέλνο θψλαμε φηη δελ ηνπο ρξεηάδεηαη. Οη ρνξεπηέο πήξαλ εληνιή 

απφ ηνλ whitey (manager ηνπο) λα κελ ρνξέςνπλ κέρξη λα δεηήζεη ζπγγλψκε. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ πξψηνπ ζεη, δελ ρφξεπε θαλέλαο ζηελ πίζηα , ν chick webb αλαζεψξεζε , θαη έηζη αθφκε 

θάλεθε φηη ε Swing κνπζηθή δελ είλαη ηίπνηα ρσξίο ηνπο ρνξεπηέο.  

 

 

Count Basie orchestra, with Billie Holiday.                                       Count Basie orchestra at the Savoy. 

 

O Al Cooper and the lucious venable "Lucky" Millinder,  ήηαλ ε κπάληα ηνπ Savoy φηαλ 

ν Webb έιεηπε. Αλ θαη απηή ε κπάληα δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε ζηνλ ηφλν θαη ζηελ αθξίβεηα,  ε 

ελέξγεηα ηνπο ελζνπζίαδε ηνπο ρνξεπηέο. Μαδί ηνπο έπαηδαλ θαη νη Savoy Sultans, νη νπνίνη 

είραλ κεγάιε απιφηεηα ζηελ ελνξρήζηξσζε, αιιά ήηαλ έληνλα ξπζκηθνί. Ο Lucky Millinder, 

αληηθαηέζηεζε ηνλ Al Cooper ην 1940-1941, ελψ είρε ήδε αξρίζεη λα παίδεη ζην Savoy απφ ην 

1934-1938 (Mills blue rhythm band). Σν 1941 θεξδίδεη κηα κφληκε ζέζε ζην savoy (house band) . 

Ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ιφγσ ηεο εκθάληζεο ηνπ, ηεο ζθεληθήο ηνπ παξνπζίαο , θαη ηνπ 



γεγνλφηνο φηη είρε πνιχ θαινχο κνπζηθνχο (dizzy gilespe, thelonious monk,David fr Panama ). 

Γελ έπαηδε Original κνπζηθή,  νχηε ελνξρήζηξσλε,  ρξεζηκνπνηνχζε ήδε ππάξρνληεο ηνπ webb, 

benny goodman θηι. 

Μεηά απφ ηελ παξακνλή ηνπ Francis David Panama γηα κεξηθέο εβδνκάδεο,  έρνπκε θαηάξγεζε 

ησλ κεγάισλ ζπλφισλ  (νηθνλνκηθνί ιφγνη,  ράλεηαη ε αλάγθε γηα ρνξεπηηθή κνπζηθή ).  

 

 

 

Ο Frankie  εμεγεί πιήξσο αλαιπηηθά ζε ζπλέληεπμε ηνπ ην πφηε ε κνπζηθή ήηαλ ηθαλή 

λα ζπλεπάξεη έλα ρνξεπηή θαη ην ηη ρξεηαδφηαλ.  Αμίδεη κφλν λα αλαθέξσ "ν κνπζηθφο πξέπεη λα 

παίδεη κε έλαλ ηέηνην ηξφπν,  ξπζκηθά, ψζηε λα θάλεη ηνλ αθξναηή λα θνπλάεη ρέξηα,  πφδηα θαη 

λα γλέθεη". 

Σέινο, κνπζηθέο αιιαγέο πνπ έδεημαλ ηελ εμέιημε,  ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε banjo , tuba  

κε θνληξακπάζν θαη θηζάξα, ν πην ήπηνο παικφο ζην 2 θαη ζην 4, νη ληξάκεξ νη νπνίνη δίλνπλ 

παικφ θαη ρψξν γηα ξπζκηθφ απηνζρεδηαζκνχ ηφζν κεηαμχ κνπζηθψλ, φζν  θαη ρνξεπηψλ. ην 

Savoy ν ξπζκφο ππεξίζρπε ηεο κεισδίαο, θαη νη κπάληεο πνπ ήηαλ αγαπεηέο ήηαλ νη έληνλα 

ξπζκηθέο κε απιέο ελνξρεζηξψζεηο. χκθσλα θαη κε ηνλ Al Minns  (Lindy hop ρνξεπηήο ) : "δελ 

ρξεηαδφηαλ λα ρνξέςεηο. Σν πάησκα ζα έθαλε ηε δνπιεηά γηα εζέλα". 

 

 

 

 

 

 

 



4. SAVOY : Σν θιακπ, νη ηζηνξίεο,  νη εθδειψζεηο θαη ε θηινζνθία πνπ ην 

αλέδεημε ην δηακάληη ηνπ Υάξιεκ.  

 

Σν Savoy ζεσξείηαη ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ Υάξιεκ,  θαη δνχιεςε πνιχ ζθιεξά γηα λα 

απνθηήζεη απηή ηελ ηηκή. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ήηαλ ν κφλνο ρψξνο ν νπνίνο 

επέηξεπε ηελ αλάκεηθηε δηαζθέδαζε δηαθνξεηηθψλ θπιψλ, εζληθνηήησλ θαη ρξσκάησλ. Απηφ 

πνπ είρε ζεκαζία ήηαλ αλ ήμεξεο λα ρνξεχεηο θαη πφζν θαιά. Ο ζεβαζκφο ζηνλ ρψξν ,ζηε 

κνπζηθή θαη ζηνπο ρνξεπηέο ππήξρε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 32 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο. 

Πξνζέγγηδε δηαζεκφηεηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη άιισλ ηερλψλ, ηερλψλ νη νπνίνη ζαχκαδαλ 

ηελ ελέξγεηα πνπ κνπζηθνί θαη ρνξεπηέο θαηάθεξλαλ λα καγλεηίζνπλ. ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

άιισλ ηδξπκάησλ λα δηαηεξήζνπλ κηα κνλαδηθφηεηα θαη πξνζθέξνπλ έλα ζέακα, ην Savoy 

πξνζπάζεζε λα είλαη πξνζηηφ νηθνλνκηθά ζε φινπο,  θαη λα πξνζθέξεη αμέραζηεο κνπζηθφ-

ρνξεπηηθέο ζηηγκέο, πξεζβεχνληαο παξάιιεια ηε ελφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε. Απαγθηζηξσκέλν 

απφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, αζρνιήζεθε κε ηηο παξαδφζεηο ηηο νπνίεο είρε  ζηφρν λα 

δηαηεξήζεη, λα αλαπξνζαξκφζεη θαη λα εμειίμεη.  

 

Όια απηά φκσο αλαδεηθλχνληαλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Savoy. Σν battle of the bands ήηαλ κηα 

απφ απηέο. Πέξα ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηηο βξαδηέο ησλ ζξπιηθψλ απηψλ 

δηαγσληζκψλ,  είρε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζέαζεο απφ ηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, ζηελ κάρε 

κεηαμχ ησλ δχν θνξπθαίσλ εθείλεο ηεο επνρήο (1936) , benny goodman & chick webb. Σν battle 

είρε δηαθεκηζηεί ηδηαηηέξσο, κε ζπλνιηθά 1000 άηνκα λα κελ θαηαθέξνπλ λα κπνπλ ζην θιακπ. 

Ζ κάρε ζέιεη ηνλ benny goodman λα ράλεη. Γεληθφηεξα νη κάρεο ζπκβαίλαλε ηηο Κπξηαθέο,  θαη ν 

ζηφρνο ήηαλ ε αλάδεημε -επίδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηρηψλ ηνπο. Τπήξραλ κεγάιεο 

απαηηήζεηο απφ ηνπο bandleaders,  αιιά ε ειεπζεξία πνπ έδηλαλ ζηα ζφιν ησλ παηρηψλ ηνπο 

ήηαλ απηή πνπ νδεγνχζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρνξεπηέο. Όιεο απηέο νη πνηφηεηεο θαη νη 

ελέξγεηεο επλννχλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ, βειηηψλνπλ ην γνχζην θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Savoy,  

δίλνπλ ζηνηρεία γηα ην ηη είλαη πξνηηκεηέν, ελψ ππάξρεη ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ 

κνπζηθψλ .Οη κπάληεο απνθηνχζαλ θήκε, θαη θχξνο θαη αχμεζαλ ηελ δχλακε ηνπ Savoy . Σα 

battle of the bands ζπλέβαηλαλ ζην δηάζηεκα 1929-1945,φπνπ κεηά ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζθνξίαο 

αλαγθάζηεθαλ λα ειαηησζνχλ θαη λα δηαθνπνχλ.  

 



           Kάηη αμηνζεκείσην πνπ αθνξνχζε ηνπο ρνξεπηέο θπξίσο, ήηαλ ε cat's corner, έλα θνκκάηη 

ηεο πίζηαο ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Savoy, δίπια ζην βάζξν ηεο κπάληαο. 

Δθεί νη ρνξεπηέο είραλ ην ρψξν λα εθθξαζηνχλ πεξηζζφηεξν θαη πην ειεχζεξα. Κάηη ηέηνην έρεη 

θαζαξά αθξφ ακεξηθάληθεο ξίδεο, ζηελ παξάδνζε, θαη αληηθαηνπηξίδεηαη κεηέπεηηα ζηελ 

θηινζνθία ηεο ηδαδ σο 'ηδακ'. Ο θαζέλαο κπνξνχζε λα ρνξέςεη αλ ην ήζειε (λα δηεπθξηληζηεί φηη 

δελ ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο κε θαινχο ρνξεπηέο λα κπνπλ ζηνλ θχθιν, αιιά ν Frankie 

ζπκάηαη "ν θαζέλαο κπνξνχζε  λα κπεη, αιιά αλ δελ ήηαλ θαιφο,  έλα θαιφ δεπγάξη ζα έκπαηλε 

λα ηνπ δείμεη πσο γίλεηαη! "  Ζ ζηελή ζρέζε ρνξεπηψλ θαη κνπζηθψλ θαίλεηαη αθφκε θαη απφ ηα 

ηεκπη ηα νπνία αλέβαδαλ φηαλ ε έληαζε ησλ ρνξεπηψλ κεγάισλε. Ο θαζέλαο έδεηρλε ηηο 

θαιχηεξεο θηλήζεηο ηνπ, κεηέδηδε ηε γλψζε θαη ηελ ηδέα ζηνπο άιινπο ρνξεπηέο, θαη πάιη ην 

θνηλφ ήηαλ πνπ ζα επεπθεκνχζε  ε ζα απέξξηπηε ηνπο ρνξεπηέο.  

 

 

 



     Έρνπκε κηιήζεη γηα ηελ ελφηεηα θαη ην αίζζεκα φηη αλήθεη ζε θάηη αλψηεξν, ήηαλ θάηη ην 

νπνίν ην Savoy πξνζπάζεζε θαη θαηάθεξε λα επηηχρεη. Απηφ έγηλε κε ην θιακπ ησλ 400, κηα 

νκάδα φπνπ αλήθαλ 400 ηαθηηθνί πειάηεο θαη ζακψλεο ηνπ Savoy. Γελ είρε ζρέζε κε ηελ ειίη 

ησλ ρνξεπηψλ ή θάηη ηέηνην, θαη ν νπνηνζδήπνηε κπνξνχζε λα γίλεη κέινο αλ ζπκπιήξσλε ηελ 

αίηεζε. Καηά ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ θιακπ, ρηιηάδεο ρνξεπηέο θαη κε πέξαζαλ απφ απηή ηε 

ιέζρε.  ηφρνο ηεο ινηπφλ δελ ήηαλ ην λα έρεη ηνπο θαιχηεξνπο ρνξεπηέο,  αιιά ηνπο πην πηζηνχο 

ζακψλεο. εκαζία έρεη ,ινηπφλ, ε έλσζε θαη φρη ε αλάδεημε.  

 

Μεξηθά πξάγκαηα πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε αθφκε γηα ην Savoy είλαη ε δεκηνπξγία ησλ 

whitey's Lindy hoppers, ηελ ρνξεπηηθή νκάδα ησλ θαιχηεξσλ ρνξεπηψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ,  

νη νπνίνη είραλ σο ζηφρν λα δηαδψζνπλ θαη λα εμειίμνπλ ην ρνξφ ζην κεγαιείν πνπ ηνπ αμίδεη. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπο βνήζεζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ Savoy, πέξα ηνπ ίδηνπ ηνπ ρνξνχ, ηεο 

κνπζηθήο, θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ αθξφ Ακεξηθάλσλ. Υφξεςαλ ζηα θαιχηεξα ζέαηξα ηνπ 

θφζκνπ,  κε ηνπο θαιχηεξνπο κνπζηθνχο, θαη κε ηα πην δηάζεκα νλφκαηα ηεο επνρήο ζηνλ ρψξν 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζεάκαηνο. πκκεηείραλ ζε δηαγσληζκνχο ρνξνχ, φπνπ 

εθηέζεθαλ θαη πξψηε θνξά κπξνζηά ζε κεγάιν θνηλφ (harvest moon ball, madison square 

garden ,New York ,1950). 

 

 

Whitey‟s Lindy Hoppers, performing. 

 



 

Σν πξψην aerial πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Shorty Snowden George, θαη ηελ Big Bea. Γελ 

ήηαλ αθξηβψο aerial, αιιά είλαη ην πξψην ζην νπνίν ν έλαο απφ ηνπο δχν ρνξεπηέο βξηζθφηαλ 

πάλσ απφ ην έδαθνο. ην ζπγθεθξηκέλν , ε κεγαιφζσκε Big Bea, ζήθσζε ζηελ πιάηε ηεο ηνλ 

κηθξνθακσκέλν Shorty Snowden. Απφ απηφ αξγφηεξα ν Frankie εκπλεχζηεθε ην πξψην aerial 

ζην νπνίν ε ληάκα έραλε επαθή κε ηνλ παξηελέξ ηεο ,θάηη ην νπνίν εηζήγαγε αξγφηεξα ν Frankie 

ζηα show ησλ whitey's Lindy hoppers. Δδψ ε δηαθνξά είλαη φηη ε ληάκα πιένλ πεδάεη ζηελ 

πιάηε ηνπ θαβαιηέξνπ, θαη πξνζγεηψλεηαη ζην έδαθνο. Ζ εηζαγσγή ησλ aerials ζην Lindy 

Hop ,επέθηεηλε ππεξβνιηθά πνιχ ηα φξηα θαη ηα επίπεδα ηνπ ρνξνχ.  Ζ ζηάζε έγηλε πην ρακειή 

(θέληξν βάξνπο,  ελψ ν παξηελέξ ππνθιίλεηαη κπξνζηά ζηε ληάκα,  ζην Swing out), άξρηζαλ λα 

αμηνπνηνχληαη θαη ηα 3 επίπεδα, (πάησκα,  ζηάζε, θαη αέξαο), ελψ ε ζηελή ζρέζε κε ηε κνπζηθή 

είλαη πάιη εκθαλήο : πξφθεηηαη γηα ηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα απηνβειηίσζε θαη εμέιημε απφ ηηο 

δχν κεξηέο  (κνπζηθψλ,  ρνξεπηψλ) , θαη ηα aerials εξκήλεπζαλ ρνξεπηηθά, ηελ κνπζηθή 

θνξχθσζε πνπ δελ κπνξνχζε λα επηηεπρηεί κε απιέο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο. 

 

 

Several aerials, performed at the Savoy and in photo shootings, by Whitey‟s Lindy Hoppers. 

 



Σέινο,  κηα κηθξή αλαθνξά γηα ην ξπζκφ θαη ην ηέκπν ηεο κνπζηθήο ζην Savoy . Ήηαλ 

ζεκαληηθφ πξνλφκην ησλ κνπζηθψλ , θαη ίζσο θαη ε αηηία πνπ ζα ζπλέρηδαλ λα είραλ ζηαζεξή 

δνπιεηά ζην Savoy,  ην λα μέξνπλ ηη πξέπεη λα παίμνπλ γηα ηνπο ρνξεπηέο,  ζε ηη ηέκπν , ηη 

έληαζε θ.η.ι.  . Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ,  ν Al Minns,  θαη ν Frankie Manning ζπκάηαη 

πψο νη κπάληεο ήμεξαλ λα θξαηνχλ ηνπο ρνξεπηέο ζηελ πίζηα,  θαη νη ελαιιαγέο ηέκπν γίλνληαλ 

γη απηφ ην ιφγν.  Πνιιά γξήγνξα θνκκάηηα , είραλ ελέξγεηα,  αιιά εμαληινχζαλ ηνπο ρνξεπηέο, 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ρνξεχνπλ δηαξθψο. Γη απηφ , ππήξρε κηα πνηθηιία απφ 140 

κέρξη 280 bpm.  

Αο δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα : 

1926-1928 Fess Williams (ηέκπν απφ 140-230) 

1939-1940 Ella Fitzgerald,  chick webb  (ηέκπν απφ 105-265) 

1938-1941 Al Cooper  (ηέκπν απφ 75-280) 

1950 Lester Young  (ηέκπν απφ 140-220) 

 

Απηά ηα ηέκπν πξνθχπηνπλ απφ ερνγξαθήζεηο πνπ έγηλαλ ζην savoy ηηο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπο. Ο leon James επίζεο ζπκάηαη ηα ηέκπν ζε γεληθέο γξακκέο λα είλαη ππεξβνιηθά 

γξήγνξα,  θαη κε πνιχ ελέξγεηα , θάηη πνπ δηθαηνινγνχζε ηελ πξνζζήθε ησλ αξγψλ θνκκαηηψλ . 

Παξφια απηά , νη κπάληεο έμππλα,  πξνηηκνχζαλ θαη πην κεζαία ηέκπν,  αιιά κε ηελ ίδηα 

ελέξγεηα , θξαηψληαο έηζη ην Ballroom γεκάην.  Άιισζηε,  ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ νη ρνξεπηέο 

λα ζπλερίζνπλ λα ρνξεχνπλ,  θάηη ην νπνίν ελζάξξπλε πέξα ησλ άιισλ , θαη ην θνηλφ πνπ 

παξαθνινπζνχζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ζ ΔΞΈΛΗΞΖ ΣΟΤ ΥΟΡΟΌ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΤΗΚΉ - Ζ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ  

 

Έρεη αλαιπζεί ήδε ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρνξεπηψλ θαη ησλ κνπζηθψλ,  ε 

αιιειεπίδξαζε  ησλ δχν,  θαη ε ζπλερήο αλάγθε ηνπο γηα απηνβειηησζε θαη εμέιημε ηεο 

κνπζηθήο απηήο θαη ηνπ ρνξνχ.  Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηή ε ζρέζε είλαη ηφζν ζηελή,  

βξίζθεηαη ηφζν κέζα ζην Savoy , φζν θαη έμσ απφ απηφ, θαη ζα αλαιπζεί ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

•ΣΔΝΉ ΥΈΖ ΣΩΝ ΓΌΟ : TO SAVOY  

 

ην κέξνο ην νπνίν γελλήζεθε απηή ε κνπζηθή, αλαπηχρζεθε ν ρνξφο γηα ηελ 

εμππεξεηήζεη,  θαη κεηά εμειίρζεθε θαη απηή,  γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ δεχηεξνπ. Απηφ γηλφηαλ δηαξθψο ζην Savoy. Πξφθεηηαη γηα ην κέξνο φπνπ ρσξίο ηνπο 

ρνξεπηέο , νη κπάληεο δελ ζα είραλ ιφγν λα παίδνπλε,  νχηε λα αιιειεπηδξνχλ, θαη αληίζηνηρα νη 

ρνξεπηέο , ρξεηάδνληαλ θαιή θαη ξπζκηθή κνπζηθή , γηα λα εθθξαζηνχλ ζσκαηηθά. Ο Dizzy 

gilespe, ζε ζπλέληεπμή ηνπ, έρεη ηνλίζεη πσο ε ζρέζε ρνξνχ θαη κνπζηθήο είλαη ηέηνηα, ψζηε 

απαηηεί απφ ηνλ κνπζηθφ απφιπηε ρνξεπηηθή θαηαλφεζε, γηα λα κπνξέζεη λα παίμεη απηή ηε 

κνπζηθή ("έπξεπε λα κπνξείο αθφκα θαη λα ρνξέςεηο,  γηα λα ηελ παίμεηο ζσζηά"! ). Δπίζεο , ε 

θχζε ηνπ ρνξνχ είλαη ηέηνηα, ψζηε ρξένο ησλ κνπζηθψλ είλαη λα παξέρνπλ ηξνθή γηα ηελ θίλεζε 

ησλ ρνξεπηψλ (ξπζκηθά,  θξαζενινγηθά θ.η.ι.) , θαη ζηε ζπλέρεηα ρξένο ησλ ρνξεπηψλ λα 

νδεγήζνπλ ηηο θξάζεηο ζε ινγηθέο θαηαιήμεηο. Ζ αιιειεπίδξαζε επηηπγραλφηαλ ιφγσ ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο, ζεβαζκνχ ,θαη θνηλνχ γνχζηνπ γηα απηή ηελ θνπιηνχξα θαη κνπζηθή.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζηθψλ, απηνί είραλ ρξένο λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα θνηλφ κέρξη 

θαη 2000 ρνξεπηψλ , θαη λα ην δηαηεξήζνπλ έλζεξκν γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο βξαδηάο. Έπξεπε 

λα γλσξίδνπλ ηηο λέεο ηάζεηο,  ηε κφδα,  ην ξεπεξηφξην,  θαη γεληθφηεξα ηη άξεζε ζηνπο ρνξεπηέο. 

Δίραλ άκεζα αληαλαθιαζηηθά, ζε θηλήζεηο , παχζεηο ε νηηδήπνηε ζα έθαλαλ νη ρνξεπηέο ζηελ 

πίζηα, γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ (είηε πξφθεηηαη γηα θάπνην ηνληζκφ ζε έλα ζφιν,  είηε 

γηα κηα θνξχθσζε θάπνηαο θξάζεο , είηε γηα κηα παχζε).  Σν ηέκπν έπξεπε λα δηαηεξείηαη 

ζηαζεξφ (φζν αξγφ ή γξήγνξν θαη αλ ήηαλ),  θαη άθξσο ξπζκηθφ. Αζηεηεπφκελνη,  πνιινί 

ρνξεπηέο ηεο επνρήο , ραξαθηήξηδαλ ηνπο bandleaders λα έρνπλ κηα 6ε αίζζεζε , κηα αληίιεςε 

φπνπ ήηαλ ζαλ λα γλψξηδαλ ηη ρξεηάδνληαλ νη ρνξεπηέο ζε θάζε ζηηγκή θαη λα ηνπο ην 

πξνζθέξνπλ (θάηη ηέηνην δελ ήηαλ πάληα εχθνιν,  θαη γη απηφ νξηζκέλεο θνξέο νη bandleaders 

βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ αληίδξαζε ησλ ρνξεπηψλ,  πξψηνπ απνθαζίζνπλ πσο ζα 



ζπλερίζνπλ θαη ζα εμειίμνπλ ην παίμηκν ηνπο ζηε ζπλέρεηα). Ο Dicky Wells είρε πεη "Αλ 

ρνξεχνπλ , μέξεηο ηη ηνπο αξέζεη!  Σνπο έρεηο! ". ην ηέινο απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ,ινηπφλ,  

νη ρνξεπηέο γίλνληαλ νη θξηηέο θαη απηνί πνπ ζα απνθάζηδα έκκεζα αλ θάπνηα κπάληα ζα 

μαλαέπαηδε ζην Savoy.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ρνξεπηψλ ν επεξεαζκφο ηνπο  ήηαλ πνιχ πην δχζθνινο, απφ ηελ 

άπνςε φηη ήηαλ νη απνδέθηεο, θαη φρη νη δεκηνπξγνί ηνπ ήρνπ. Ζ δπζθνιία ηνπο βξηζθφηαλ ζην 

γεγνλφο φηη έπξεπε λα θαηαιάβνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηε θηινζνθία ηεο κνπζηθήο απηήο 

(θξαζενινγηθά , θφξκα ΑΑ , ΑΑΒΑ,  ΑΑΒΑC,  12 bar blues ,θ.η.ι., αλαπηχμεηο ησλ ζεκάησλ 

απφ ηηο νξρήζηξεο , θνξχθσζε κνπζηθήο ή παχζε) , θαη λα πξνζαξκφζνπλ ρνξεπηηθά ηηο 

θηλήζεηο,  ηα βήκαηά , ηελ παηδηθφηεηα ε ηνλ εξσηηζκφ , θαη ηελ ελέξγεηα ηνπο. Δδψ αθξηβψο 

βαζίδεηαη θαη ε πνηθηιία ηεο θίλεζεο πνπ ζα επελδχζεη ρνξεπηηθά ηε κνπζηθή : πξφθεηηαη γηα έλα 

ιεμηιφγην, κηα ζηνηρεηψδε θξαζενινγηθά  (φπσο θαη ζηελ κεισδηθή , ξπζκηθή θαη αξκνληθή 

θξαζενινγηθά ηεο Jazz Swing κνπζηθήο ) , πάλσ ζηελ νπνία ν ρνξεπηήο ζα απηνζρεδηάζεη,  

αθξηβψο φπσο ζα απηνζρεδίαδε έλαο κνπζηθφο ζε κηα θφξκα πνπ ζα ηνπ δηλφηαλ (γη απηφ 

αλαθέξακε θαη πξνεγνχκελνο φηη ε ηθαλφηεηα ελφο θαινχ Lindy Hop  ρνξεπηή ήηαλ λα αθνχεη 

ηε κνπζηθή , λα αιιειεπηδξά καδί ηεο θαη λα απηνζρεδηάδεη ). Έηζη θαηαιήγνπκε , κνπζηθή θαη 

ρνξφο, κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάγθεο γηα λέα δεκηνπξγία θαη αθνχζκαηα,  λα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλα.  

 

•ΥΈΖ ΜΔΣΑΞΌ ΣΩΝ ΓΌΟ :ΈΞΩ ΑΠ ΣΟ SAVOY , ΣΑ ΜΔΓΆΛΑ ΘΈΑΣΡΑ ΚΑΗ Ο 

ΚΜΟ.  

 

Ζ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δχν κέζσ έθθξαζεο δελ θάλεθε κφλν κέζα ζην Savoy ,ζηα 

πιαίζηα δηαζθέδαζεο θαη social Dancing,  αιιά θαη έμσ  απφ  απηφ,  ζηα θαιχηεξα ζέαηξα ηνπ 

θφζκνπ γηα εθείλε ηελ επνρή.  Ήηαλ ηα ρξφληα ζηα νπνία ηα ζφνπ ηα νπνία θηινμελνχζε έλα 

κεγάιν ζέαηξν φπσο ην Apollo theatre, broadhust theatre of Broadway,  ην cotton club, ην small 

paradise , θηι, ήηαλ θιακπ θαη ζέαηξα ηα νπνία δηέζεηαλ ζην ζέακα ηνπο κεγάιε πνηθηιία θαη 

ελαιιαγή ηαιέλησλ : απφ ηνπο πην δηάζεκνπο ηξαγνπδηζηέο ηεο επνρήο,  ζε ζεαηξηθά λνχκεξα,  

απφ δνγθιεξηθα θαη ηαρπδαθηπινπξγηθά, κε ρνξεπηέο εμσηηθψλ ρνξψλ, ηαπ, θακπαξέ,  

ηζαξιεζηνλ, θηι, εθεί κέζα επλνήζεθε θαη θέξδηζε ηε ζέζε ηνπ ην Lindy Hop,  κέζσ πιένλ ηνπ 

performance. Οη κπάληεο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ απηέο νη νπνίεο βξίζθνληαλ κνπζηθά πίζσ απφ 

φια απηά ηα λνχκεξα ησλ ζεάηξσλ θαη θιακπ, θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο Lindy Hoppers 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ έλσζε θαη αιιειεμάξηεζή ηνπο. Ο Frankie Manning, ζηελ απηφ 

βηνγξαθία ηνπ, ζπκάηαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο Big Bands ηνπ Duke Ellington, ηνπ  Count Basie,  

ηνπ Cab Caloway , ηε billy holiday, Ella Fitzgerald θαη Sarah Vaughan,  φπνπ απηνί σο ζηαξ ηεο 

βξαδηάο ρξεηάδνληαλ θάπνηα λνχκεξα λα δηαζθεδάζνπλ θαη αλεβάζνπλ ηελ αδξελαιίλε ηνπ 



θνηλνχ.  Καη απηνί ήηαλ νη whitey's Lindy hoppers, πνπ κε ηα γξήγνξα θνκκάηηα ηνπο, ηελ 

αζηείξεπηε ελεξγεία ηνπο, ηηο ληάκεο λα πεηάλε ζηνλ αέξα , θαη ηα ρακφγεια ζηα πξφζσπα ηνπο , 

θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ φια ηα αθξναηήξηα  φρη κφλν ηεο Ακεξηθήο , αιιά θαη ηεο Δπξψπεο 

Απζηξαιίαο θαη λφηηαο Ακεξηθήο, δηαδίδνληαο ηνλ ρνξφ θαη ην κεγαιείν ηνπ. 

 

 

 ε απηά ηα ζφνπ ινηπφλ,  νη ρνξεπηέο δνχιεπαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κνπζηθνχο , 

ρνξνγξαθίεο,  βήκαηα,  θηλήζεηο,  θαη θφξκα θαη δνκή ησλ θνκκαηηψλ,  πξφηεηλαλ ηδέεο γηα ηελ 

ελνξρήζηξσζε,  γηα πηζαλψο παχζεηο ε ζφιν θαη ζε πνηα φξγαλα,  θάπνηα αιιαγή ηέκπν ε 

δπλακηθήο,  θαη γεληθψο νηηδήπνηε νδεγνχζε ζην λα βγεη ε κνπζηθή κε ην ρνξφ σο έλα εληαίν 

performance, κηα παξάζηαζε. Απηφ δηαθέξεη θπζηθά απφ ηε θηινζνθία ρνξνχ ζην Savoy , αιιά 

βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο αξρέο.   

 

From the movie : A day in the Races. 

.  

Whitey‟s Lindy Hoppers , performing the Big Apple. 



 

Regular night at the Savoy Ballroom. 

Savoy Ballroom. It could fit up to 2000 dancers. 



6. ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΆΣΑΖ : ΔΠΔΞΖΓΉΔΗ,  ΟΓΖΓΊΔ,  

ΤΛΟΠΟΊΖΖ ΤΝΣΔΛΔΣΈ  

 

θνπφο  απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ , ππφ ηελ κνξθή κηαο παξάζηαζεο ζηελ νπνία ρνξεπηέο θαη κνπζηθνί, αλαβηψλνπλ ζε 

έλα βαζκφ ην πσο ήηαλ λα βξίζθεηαη θάπνηνο εθεί , ζηελ έλδνμε επνρή ηνπ Swing. ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο ζα γίλεη κηα επεμήγεζε ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζε απηή ηελ παξάζηαζε.  

 

Ζ παξάζηαζε μεθηλά κε ηνπο ρνξεπηέο λα θαηαθζάλνπλ ζην Savoy, ζε κηα ζπλεζηζκέλε 

εκέξα φπνπ θάπνηα κπάληα ζα έπαηδε δσληαλά. Ο ελζνπζηαζκφο ησλ ρνξεπηψλ είλαη εκθαλήο,  

δεδνκέλνπ ηνπ φηη ν ρνξφο ήηαλ ην κφλν κέζν δηαζθέδαζεο εθείλε ηελ πεξίνδν,  θαη ην Savoy 

έλαο ρψξνο επίζεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σα θψηα είλαη ρακειά , θαη αθνχγεηαη ήδε ε Swing 

κνπζηθή απφ ηελ είζνδν ηνπ θιακπ. Οη ρνξεπηέο κπαίλνπλ ζηελ πίζηα θαη ε πεξηκέλνπλ ηελ 

κπάληα λα μεθηλήζεη λα παίδεη. Σν πξψην κέξνο ηεο παξάζηαζεο (ηα πξψηα 5 θνκκάηηα ) 

αλαδεηθλχνπλ ην έλα κέξνο ηνπ Savoy αιιά θαη ην ζεκαληηθφηεξν,  ην social Dancing . Σν ηέκπν 

ησλ θνκκαηηψλ είλαη κέηξην,  θαη είλαη ε ψξα πνπ νη ρνξεπηέο ζα δεζηαζνχλ,  ζα ρνξέςνπλ θαη 

ζα επραξηζηεζνχλ ηε κνπζηθή  θαη ηελ κπάληα. Δίλαη ε επθαηξία ησλ θαβαιηέξσλ λα δεηήζνπλ 

απφ ηηο ληάκεο λα ρνξέςνπλ , λα θιεξηάξνπλ,  θαη λα πεξάζνπλ επράξηζηα. Παξάιιεια κέζα 

ζηελ παξάζηαζε αξρίδνπλ λα μεδηπιψλνληαη θαη λα εκθαλίδνληαη θαη άιιεο δξάζεηο θαη 

ζπλήζεηεο ηνπ θιακπ. Σν cat's corner, φπνπ νη θαιχηεξνη ρφξεπαλ θαη επηδείθλπαλ ηηο θαιχηεξεο 

θηλήζεηο ηνπο, θαη νη αλεξρφκελνη ρνξεπηέο , κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην ρνξφ ηνπο 

πξφζεραλ,  θαη δνθίκαδαλ αξγφηεξα ηηο θηλήζεηο απηέο,  κέρξη λα πξνθχςεη έλα θαηλνχξγην βήκα. 

Τπάξρεη επίζεο ην αξγφ θνκκάηη ηεο βξαδηάο (In a mellow tone), φπνπ αλάινγα κε ηε 

δηάζεζε ρνξεπηψλ θαη κνπζηθψλ κπνξνχζε λα είλαη έλα ε θαη πεξηζζφηεξα ζε κηα βξαδηά (γηα λα 

μεθνπξάζεη ηνπο ρνξεπηέο,  κεηά απφ πνιχ γξήγνξα ηέκπν,  ε γηα λα ηνπο δείμεη πσο ε βξαδηά 

πιεζηάδεη πξνο ην ηέινο) . Ζ ινγηθή απηψλ ησλ θνκκαηηψλ ήηαλ λα πξνζειθχζνπλ φιν ηνλ 

θφζκν ζηελ πίζηα,  ψζηε λα είλαη γεκάηε (νη ρνξεπηέο θξαηηνληνπζαλ θνληά , θαη ήηαλ ε 

ξνκαληηθή ζηηγκή ηεο βξαδηάο).  Οη δξάζεηο φισλ ησλ ππφινηπσλ αηφκσλ πνπ ηελ πξνθεηκέλε 

ζηηγκή δελ ρνξεχνπλ,  αλαπαξηζηά ηνπο απινχο επηζθέπηεο ηνπ θιακπ, νη νπνίνη βξίζθνληαλ εθεί 

απιά γηα λα γλσξίζνπλ απηή ηελ απίζηεπηε ελέξγεηα ηνπ λα βξίζθεζαη ζνπ Savoy , ηελ 

ρνξεπηηθή ελέξγεηα πνπ δηέζεηαλ φζνη βξίζθνληαλ ζηελ πίζηα,  αιιά ίζσο θαη γηα λα δνθηκάζνπλ 

θαη νη ίδηνη. Πξφθεηηαη γηα απινχο αλζξψπνπο, αλ θαη αξγφηεξα αξθεηνί δηάζεκνη επίζεο 

έξρνληαλ ζην Savoy γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.   

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο παξάζηαζεο αθνξά ην Performance, ηα λνχκεξα δειαδή ε 

ρνξνγξαθίεο πνπ έθαλαλ νη θαιχηεξνη ρνξεπηέο ηνπ θιακπ, γηα λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα 



ελζνπζηάζνπλ ην θνηλφ, θαη λα δείμνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ρνξνχ θαη ηεο κνπζηθήο. Πξφθεηηαη γηα 

θνκκάηηα,  ηα νπνία ζπλέζεζαλ κνπζηθνί,  ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ρνξεπηέο γηα λα ηαηξηάδνπλ 

ζηα κέηξα ηεο ρνξνγξαθίαο  είηε πξνζαξκφζηεθαλ (κε παχζεηο , ζφιν,  κπξέηθ ζηα ληξακο θηι ) , 

ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ρνξεπηψλ.  ε απηά ηα performances,  νη ρνξεπηέο κε 

ζπγθεθξηκέλεο ληάκεο , ε θαη αηνκηθά,  επηδείθλπαλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο , θαη αλαδείθλπαλ ην 

ρνξφ θαη ηε κνπζηθή ηελ ίδηα. Ήηαλ ε ζηηγκή φπνπ ληάκεο ζα πεηνχζαλ ζηνλ αέξα, ην ηέκπν ζα 

ήηαλ ππεξβνιηθά γξήγνξν, θαη ε ελέξγεηα απιά κε δηαρεηξίζηκε .  

 

Ωο ηέινο ηεο παξάζηαζεο ζεσξήζεθε ζσζηφ λα νξηζζεί ην πξψην ζηνηρείν ην νπνίν 

έλσζε θαη αλέδεημε απηέο ηηο δχν ηέρλεο , ηνπ ρνξνχ θαη ηεο κνπζηθήο,  ε θνηλή ηνπο θηινζνθία : 

ν απηνζρεδηαζκφο, θαη απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαθαλεί θαιχηεξα,  παξά κέζσ ησλ Jam. 

Πξφθεηηαη γηα ζπρλφ θαηλφκελν ζην Savoy, θαη Jam circles ζπλέβαηλαλ ζπλερψο θαη αλά πάζα 

ζηηγκή . Έλα δεπγάξη ην νπνίν ζα απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρψξν γηα λα εθθξαζηεί,  θέξδηζε ηελ 

πξνζνρή ηνπ θφζκνπ,  ν νπνίνο ζηακαηνχζε λα ρνξεχεη, θαη αλη‟ απηνχ ζρεκάηηδε έλαλ θχθιν 

ζηνλ νπνίν ην δεπγάξη ρφξεπε,  θαη ν θφζκνο βξηζθφηαλ γχξσ, θαη δεησθξαχγαδε. Ήηαλ θάηη 

ηειείσο απζφξκεην,  θαη πξνέθππηε απφ θαζαξά αλάγθε γηα έθθξαζε θαη ππέξ ελζνπζηαζκφ γηα 

ηελ ξπζκηθή απηή κνπζηθή.  Δθεί κηα κεγάιε ζπδήηεζε γηλφηαλ κεηαμχ κνπζηθψλ θαη ρνξεπηψλ,  

φπνπ ζφιν απφ δηαθνξεηηθά φξγαλα θαη ρνξεπηηθά δεπγάξηα ελαιιάζζνληαλ αζηακάηεηα, κε κηα 

απφιπηε έθξεμε ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ λα ρνξεχνπλ φινη, έλα είδνο ηεξνηειεζηίαο.  

ην θάησ θάησ, γηα πνιινχο εθεί κέζα, ν ρνξφο  ήηαλ φηη είραλ. 

 

Λίστα κομματιών: 

•Ella Fitzgerald,  drop me off in harlem 

•C JAM blues 

•On the sunny side of the street 

•Stomping at the savoy 

•in a mellow tone 

•Jumping at the woodside 

•Big Apple 

•it don't  mean mean a thing  

 



Μέλη Μπάνταρ : 

πιάνο : Νίκορ Τζάυορ  

μπάσο : Βαγγέληρ Καλαπόπτσιανορ 

ντπαμρ : Γιώπγορ Μαδίκαρ 

σαξόυωνο : Ηλίαρ Χατζηδημητπίος  

κιθάπα : Θανάσηρ Τσαπνιλιώτηρ  

σαξόυωνο : Γιάννηρ Βακαλούδηρ  

θιαξηλέην : Υξήζηνο Παπαδφπνπινο 

ηξνκπφλη :  Νενθιήο Αξαβαληηλφο                                                                                                    

ηξνκπέηα  : Νηθφιαο Πιάησλ 

Υοπεςτέρ :  

Αληξέαο Αλαγλψζηνπ  

Βιαδίκεξνο Ηγλαηηάδεο 

Ηνξδάλεο Μαξθφπνπινο 

Μάξηνο Πνιίηεο 

ηέθαλνο Επκβαλνπδάθεο 

Θαλάζεο Μαηξαπάδεο 

Γαβξηήι Υαηδεγηάλλεο 

Αλαζηαζία Σζακπνπιαηίδνπ 

Μαξγαξίηα Κνχηνβα 

Γεσξγία Βαζηιεηάδνπ 

Νηθνιέηα Καιηπνιίηε, 

Διέλε Μνχηνπ, 

Αγγειηθή Ρειάθε 
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