Uppdaterad 091007

LÖRDAG I PARKEN
Danstyp
Snoa/Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik
Kalle med fela
CD ”Hålligånglåtarna”; Ole Ivars (GTACD 8429)
Koreografi
Karin och Sven Andersson, Helsingborg
Fattningar
Enkel handfattning, valsfattning, enkel midjefattning och hambofattning.
Steg
Gångsteg, polkasteg, snoaomdansningssteg och schottissteg.
Utgångsställn. Parvis i öppen ring, vända mot varandra med enkel handfattning (dams höger/kavaljers vänster).
Tur 1

a) Med fyra steg svänger damen två (eller ett) varv medsols under armarna och hamnar snett till
höger framför kavaljeren. Kavaljeren följer med fyra steg (nu har damen sin front och
kavaljeren sin rygg riktade mot ringens mitt). Kavaljeren greppar sin fria högerhand om damens
midja (med armen framför damens mage), medan damen lägger sin fria vänsterhand på
kavaljerens axel. Tillsammans tar paret nu fyra gångsteg runt ett varv medsols.
Paret växlar om till valsfattning och dansar medsols två polka och fyra snoa.
b) Tur 1a upprepas med tillägget att efter de beskrivna sekvenserna tar paret två steg på stället
(med fronterna vända i dansriktningen; för att anpassa dans till musik).

Tur 2

Paret tar enkel midjefattning och dansar två schottisomgångar. Sedan görs parisersvängar åt
båda hållen (motsols/medsols resp. medsols/motsols) med 4 + 4 steg. Paret greppar
hambofattning och dansar två polka och fyra snoa medsols. Turen avslutas med att paret tar två
steg på stället (med fronterna vända i dansriktningen; för att anpassa dans till musik).

Tur 3

Tur 1a och 1b upprepas

Tur 4

Tur 2 dansas (men de två avslutande stegen på stället utelämnas)

Tur 5

Tur 1b upprepas

Tur 6

Tur 4 upprepas

Tur 7
Tur 1a upprepas. Som avslutning svänger damen ett varv under främre armarna.
Anmärkning: Damens svängar i Tur 1 kan varieras efter eget tycke. Man kan välja mellan två varv eller ett varv i
omsvängningen (i båda fallen tar man fyra gångsteg).
Dansen kan utföras till annan musik (t.ex. ”Låtar med Cajunstuk” med Sveriges Cultband, cultiverat och
”Brorsan Lars” med Grus I Dojjan, de första 25 åren) men turerna får då anpassas till dessa låtar.

