SALOONDANSEN
Danstyp
Ursprungsland
Musik

Polka/Schottis (bytesdans)
Sverige
Yonder Comes A Sucker. CD: Jim Reeves; Platinium & Gold Collection
eller The Essential Jim Reeves.
Karin och Sven Andersson, Helsingborg
Enkla handfattningar, polkafattning, enkel midjefattning, hambofattning,
och valsfattning.
Schottissteg, gångsteg, polkasteg
Parvis i sluten ring med, vända mot ringens mitt

Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning
Tur 1

a)

b)

Tur 2
Tur 3

a)
b)

c)
d)

Tur 4, 5 och 6
Tur 7, 8 och 9
Turer 10
Tur 11, 12 och 13

Dansarna tar två schottissteg och två gångsteg mot ringens mitt, släpper
händerna och svänger ½ varv på två gångsteg. Kavaljer svänger medsols och
dam svänger motsols.
Handfattning tas på nytt och man dansar två schottissteg utåt. På fyra gångsteg,
och med bibehållen fattning med sin kavaljer, svänger damen ½ varv medsols
framför honom. Kavaljeren tar sina gångsteg på stället, och man hamnar front
mot front med kavaljerens rygg och damens front riktade mot ringens mitt.
Paret tar polkafattning och dansar fyra polka medsols (två varv) samt fyra polka
motsols (ett varv).
Paret tar enkel midjefattning och dansar en omgång schottis i dansriktningen.
Man fortsätter med två schottissteg i dansriktningen, och med fyra gångsteg i
var sin parisersväng (kavaljer svänger motsols och dam svänger medsols) byter
man partner till bakomvarande respektive framförvarande.
Nya paret dansar en schottisomgång.
Med valsfattning tar man två schottissteg i dansriktningen, och med fyra
gångsteg svänger damen ett varv under armarna (dams höger/kavaljers vänster)
och båda orienterar sig sedan så att ny sluten ring kan bildas.
Turerna 1, 2 och 3 upprepas.
Turerna 1, 2 och 3 upprepas, men 3d avslutas med att dansarna vänder sig så att
fronterna pekar i dansriktningen.
Tur 3 dansas en gång till
Turerna 1, 2 och 3 upprepas. Dansen slutar när 3b dansats (efter bytet).

Anmärkning: Jim Reeves har på olika CD:s spelat in låten "Yonder Comes a Sucker" med varierande
takt och längd. Till Saloondansen ska vi ha versionen som är cirka 2:34 lång. Den finns på ovan
nämnda CD:s eller kan den inhämtas från t.ex. Spotify.

