Czy myślisz, że mogłyby je
przekroczyć, gdyby tancerz dał
im przyzwolenie?
Tak, po latach pracy jestem zdania,
że niektóre kobiety bawią się na
całego.
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W jakie postacie wcielają się
tancerze?
Może to być policjant, marynarz
czy robotnik. Na życzenie możemy
również przygotować specjalne
przebrania.
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Dawid Ozdoba – leader i manager grupy tancerzy
erotycznych BadBoys. Dzięki charyzmie i urokowi osobistemu
już od ośmiu lat sprawia, że ostatnie szalone noce
przyszłych panien młodych stają się naprawdę gorące.

Czym różni się wasz styl od
konkurencji?
Podchodzimy do tego jak do
sztuki. Bawimy, ośmielamy, wy-

głupiamy się, ale nie przekraczamy
pewnych barier. Naszym obowiązkiem jest również pilnowanie, aby
nie przekroczyły ich przyszłe panny
młode.

Jak wygląda występ?
Tancerz przebrany w strój, który
wcześniej wybrały organizatorki,
pojawia się na imprezie i rozpoczyna show. Tańczy do wybranej
muzyki. Najpierw skupia się na
przyszłej pannie młodej. Później
zabawia kolejno każdą z pań. Po
występie, który trwa 15 minut,
dołącza do zabawy.

Kobiety
bawià si´
na całego

Ale taniec erotyczny nie kojarzy się u nas z subtelną zabawą.
Niestety, stało się tak za sprawą
nieprofesjonalnych grup, które
dziesięć lat temu zdominowały tę
branżę. Od ośmiu lat staramy się
to zmienić. Klienci poznali już i docenili nasz styl – obecnie jesteśmy
najpopularniejszą grupą w Polsce.

spotkania

Jaka jest różnica między tancerzami erotycznymi a striptizerami?
To, co kryje się pod nazwą striptizu
męskiego, jest często mało finezyjnym
zdzieraniem z siebie ubrania. Taki
show nie ma nic wspólnego z erotyką, często też przybiera niesmaczne
formy. Kiedy mówię: taniec erotyczny,
mam na myśli starannie przygotowany występ, do którego opracowujemy autorskie układy taneczne. Gdy
rozgrzewa się widownię, ważne są
wyważone ruchy i gesty. Nasz taniec
ma oswajać dziewczyny, dla których
występujemy. Aby mogły się dobrze
bawić i czuły swobodnie – najpierw
muszą nam zaufać. Body language
tancerzy powinien je zapewnić, że
w kontakcie fizycznym nie przekroczymy barier zarezerwowanych dla sfery
intymnej.

Jak klientki reagują na występy?
Czasem zdarza nam się tańczyć dla
osób uprzedzonych do tego typu
występów. Jednak to ich sceptyczne
podejście sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej zmotywowani. Używamy
wtedy całego swojego uroku, pokazujemy, że taniec erotyczny w naszym
wykonaniu jest rozrywką na poziomie.
Delikatnie zachęcamy je do zabawy,
i zawsze osiągamy sukces (śmiech).
www.badboys.pl
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