
ÅF{DERSSONS TANGO

Dånsrlp Tango
t-.)rsplungsland Sverige
MLrsik Passande tango (se exenrpel nsclan)
Koreogratr Karin oclr Sven Andersson. Helsingtrorg
Fattningar Valsiattnin-r. errliel handfättnirrg (clams högerlkavaljers vänster)
Stcg Cångste*u (frarnåt. bakåt eller fot-ör,er steg) samt snat:bt tresteg
LJtgångsställn. Parvis i öppen ring. vända nrot valaudra, mecl valsfattning

-l'ure 
rrra upprepäs i nänrrrd ordning.

Ajnr&erirs-
Dansen är uppby'ggd av stegsekvenser sorn består'av tt,ii låurga steg (steg-över fi'am-frarn eller back-back) och
n"e snabba/koftä steg (dvs." tresteget "). För kaval-ieren blir stegordningeir: vänster-höger-tresieg-höger-r,änster-
tresteg. osi,.. För damen blir motsvarande stegf'öljd: höger-vänster.tresteg-vänster-lröger-tresteg. osv.

['ur' I a)

b)

Parel tar "steg-över-trcsteg" sitllerles idarisriktningen (k*valjer lrörjar rnerJ vänster lot
och darn börjar rled höger ftit). Därefter tar paret "steg-ör,er-tresteg" mot
darrsriktnir-rgen (kavalier bör'jar rned l.röger fol och dam biirjar med vänster-ftrt).
Med placering rrågot till höger om varandra, höft vid hilft och mee{ bihe}rållen
valsfatlning. dansar lnan två varv meclsols nred lvå stegsekvenser; "fi'arn-tiarn-tresteg"
och l'r-*m-t]'ain-tresteg". Vid den filrsta stegsekl'enserr börjar kaval-jel rled vänster lot
och darn nred höcer i'ot.

Tur 2 aJ

b)

c)

Dansama r,änder sig i dansriktrringen och tar två steg i dansriklningen. Däref'ter hils
"ft'anrhäuderna" (tivs. darrs höger/ kav. vänster) och på ett tresteg svänger kavaljeren
1/zyäty motsols så at{ Iran lrarlnal fiamför sin dam, rrred ryg*qen i clansriktningen.
Damen tar sitt tresteg nästan på stället.
Valsfatting greppas och paret tar två steg i dansliktniugen (kavaljer backar) och sedarr

sr,ärrger bäda'Ä varv motsols med ett tresteg. Paret fortsätter med två steg i

dar:sriktninge* (darn bacl<ar) och sedan sr,änger nran å{er'/zvafv motsols rled ett
tresteg.
F.fter två steg i dansriktiringen {kaval.iererr backar) ändras tiil upphöjd enkel
handlattning (med "franrhänclerna"- ilvs. daurs lröger/ kav. vänster') och dan'ren

sr,änger 3i4 varv rrreclsols rned ett tresteg. så att hon hamnar i ytterringen n:ed fronterr
rlot ringens rlitt. l(avalieren tär silt tresteg näslan på stället, mcd svärrgning 1/4 varv
så atl han ffrp ryqgen mot ringerrs n:itt. Valsfhttnir:s sreppas.

Mtr
l,åt och insnelnins l-iinsd Låt och insilelnine Liinstl
Itngo Dolores. Cöran Ånderssorr 2.45 [-aso h'lag{:iore- A}fieri Hause 2.18

Min äisklins- Ilasse Tellertar'& Walter F.ril<sson 2,09 Midnattstanso. Curt Haasels i.09
På Canri. Rrise-Maries 2 16 Vad har du i flckan Jan. Skåne-Svennes 2. 19

I3ergsprängartango. Tore Skogman 2-A7 Tango Tintaretla. Durspelanta 2.13

{r,id ett par extra takter i denna låt iär dansarna ta

nrarkerinirsstes uå stäl letJ


