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Unga och äldre, välträna-
de och totalt otränade.

Zumbapassen runt om 
i landet fylls av en salig 
blandning av människor. 
Det de har gemensamt 
är att de älskar dans och 
vill ha roligt när de trä-
nar.

Zumba är större än någon-
sin. Bara i Sverige fi nns nu-
mera över 100 000 utövare 
och varje gymkedja och 
dansinstitution med självakt-
ning erbjuder zumba som en 
självklar del av sitt utbud. 
Förklaringen är enkel, enligt 
Kalyani Etheart, certifi erad 
zumbainstruktör på K Yoga i 
Nacka utanför Stockholm.

– Det är så mycket ”fee-
ling” i zumba att du inte kän-
ner att du tränar. Det är mer 
som att vara med vänner på 
ett party! säger hon.

Maria Watson, en av Ka-
lyanis kursdeltagare, håller 
med. Efter att ha gått på 
zumba i ett och ett halvt år 
kan hon konstatera:

– Det här är som en lek-
stuga för vuxna.

Musiken styr
Zumba kan närmast beskri-
vas som latininspirerad fi t-
nessdans - eller som ”cardio 
dance fi tness”, som den också 
kallas. Skillnaden mot tradi-
tionell aerobics är att rörel-
serna anpassas till musiken 
i stället för tvärtom. Det är 
alltså musiken som styr, vil-
ket också är en av anledning-
arna till att det blir så mycket 
”feeling”, menar Kalyani Et-
heart.

– Man ska liksom tänka 
att ”oh, nu kommer salsamu-
sik, då kan jag röra mig så 
här”.

Själva rörelserna bygger på 

grundstegen i de latinska 
danserna samba, salsa, mer-
engue, reggaeton och cum-
bia. Men därutöver är frihe-
ten stor att kunna lägga upp 
passen som man vill. 

Själv älskar Kalyani Ethe-
art hiphopmusik och brukar 
därför komplettera de latin-
ska rytmerna med ett par 
sådana låtar per pass. Över 
huvud taget så spelar musi-
ken en väldigt stor roll för 
Kalyani Etheart, liksom för 
de fl esta zumbainstruktörer 
och hon har som ambition 
att bjuda på ett tema varje 
gång, där hon berättar om ett 
särskilt minne hon har till en 
viss låt.

– Jag försöker återskapa 
minnet och dela med mig av 
de härliga upplevelser jag 
haft.

Enkla danssteg
Men även om musiken är 
central, så spelar självklart 

också rörelserna - eller sna-
rare dansen - stor roll. Kor-
eografi n är enkel, för att alla 
ska kunna hänga med. Men 
ändå tillräckligt avancerad 
för att ge välbehövlig hjärn-
g y mpa v id 
sidan av en 
total kropps-
lig genomkö-
rare. 

Den enkla 
koreografi n, i 
kombination 
med att var 
och en kan 
träna på sin 
e g e n  n iv å , 
gör också att zumba passar 
för alla, hävdar Kalyani Et-
heart entusiastiskt. 

– Det finns egentligen 
bara ett krav, att du måste 
kunna le!

Och just det kravet verkar 
inte särskilt svårt att upp-
fylla. Stämningen är på topp 
när musiken drar igång för 

ännu ett svettigt pass i Die-
selverkstaden i Nacka. Ett 
pass som bjuder på många 
skratt och ett och annat fel-
steg när ett 30-tal personer 
i alla åldrar och utstyrslar 

u n d e r  e n 
timmes tid 
svänger, ska-
kar och snur-
rar sig fram i 
lokalen.

Eller som 
Maria Wat-
son samman-
fattar det:

– Det är så 
prestigelöst! 

Även om du inte kan stegen 
i början eller har senaste 
outfiten på dig, så är det 
ingen som stirrar. Och hur 
jobbigt det än är, så har du 
ändå alltid hur mycket en-
ergi som helst när du går 
därifrån, bara för att det är 
så roligt.

Eva-Lotta Sigurdh 

”Det här är som en 
lekstuga för vuxna!”

”Det är så presti-
gelöst! Även om du 

inte kan stegen i 
början eller har 
senaste outfi ten 
på dig, så är det 

ingen som stirrar.”

FÖR ALLA. Zumba är en träningsform som passar de fl esta. Träningen styrs av musiken och 
bygger på grundsteg i latinska danser.  FOTO: EVA-LOTTA SIGURDH 
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