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5CHOTTTS X NORbSTåN

Ilansfp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Faf,tningar
Steg
Utgångsställning

Tur I
(takt 1-32)

Tur 2

{tnht 33-48}

Schottis
Sverige
Offerdsls Spelmanslag " Strandbergsschottis"
Dansgruppen Västkustdansama i gemensamt arbete år 2010
Enkel midjefattning, enkel handfafining, sluten fattning
Schottissteg, fotombS,tessteg, gangsteg
Parvis efter varandra. med enlcel midjefathring

Tur 1 sknll dansrrs driv*nde frxrråt i cl*nsriktrringen
1 omgång vanlig schotJis

Med enkel handfattniri.g dansar kav. medsols nurt dainen på 3 fatombyt*ssteg -
saxitidigt som danren gör siira 3 steg rakt fi"a.m rrred lält drivning i dan-criktn. *
båda i fotombytessteg i ilansriktningeir,

Nir dansar på sarnma särt damen motsois ruru liav" på -i tbti-.nt!:r3tes*teg -.
Samtidigt som kav. gör sina 3 steg rakt fiam mecl lårt cliivning i dansriktn. *
bårla gör 1 fotombytessteg rakt fram.

Kav. 1 snabbt sch.steg runt (turbo) - I sch.steg rak-t fram
Dam 1 seh.steg rakt fram - 1 snabbt sch"steg runt (turbo)
Tillsanrmans 4 snoa i orndans

Tur l upprepas

Stor ring (sluten) * 1 schottissteg in tillsammans - stäpp fatiningen"- kav. forl-
sätter 1 sch"steg in - damen backar ut på ett sch.steg
Damen gör en parisersväng (långsam) medsols på 4 gangsteg - möter bakorn-
varande kav.
Sarntidigt våinder kav" medsols oeh går 4 gångst. rakt ut * möter framfön'arandr
dam.
I snoa tillsamnians rned sluten faltning.

Tur 2 upprepas

Tur I en gång

Tur ? två gå:rger

Tur I engång

Danrcn tir tilllignad Nardstadsvilngens 2,5-årsiuhileum ock pisades.tb/st& liåtrgeil på
Nardst{t dsa o?ge, de n 2 7 fe bru ti 2 0 I 0 nt, Viist fr a sldans s m s
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5CHOTTTS T NORDSTAN

llanstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning

Tur I
{tnkt 1-32)

T'ur 2
(tnkt 33-48)

Schottis
Sverige
Off'erdals Spelmanslag "Strandbergssehofiis"
Dansgruppen Västklstdansarna i gemensamt arbete år 2010
Enkel midjefasning, enkel handfafining, sluten fattning
Schottissteg, fntombytessteg, gångsteg

Parvis efter l'arandr* med enkel midjefathring

Tur I sk*ll d*rns*s drivande fr*ruåt i d*nsriktningen
1 omgang vanlig sehotlis

Med enkel handfattning dalsar kav. inedsols runt dainen på 3 fctombyt*ssteg -
sämtidigt som elan"ien gör sina 3 steg rakl fra*r nred lätt drivning i darisritr<tn. *
båda I fotombytessteg i dansriktningen.

Nridansar på sarnma särt ctamen motsois ruut kav. på 3 fr:tc*r!:3tes*teg -
Samtidigt som kav. gör sina 3 steg rakt iiam rned läri clrivniirg i dansriktn. *
båtla gör I fotombS.tessteg rakf fram.

Kav. 1 snabbt sch.steg runt (turao) - 1 sch.steg rakJ ftam
Dam 1 se.h.steg rakl ftarn * L snabbt sch.steg runt (turbo)
Tillsammans 4 snoa i omdans

Tur I upprepas

Stor ring (sluten) - 1 schottissteg in tillsamrnans * släpp fattningen"- kav. forl-
siitter 1 sch"steg in - damen backar ut på efi sch.steg

Damen gör en parisersväng {långsam) medsols på 4 gångsteg - möter bakorn-
varancle kav.
Samtidigt våinder kav" medsols oeh går'4 gångst. rakt ut * möter framlönaramdr
dam.
I snoa tillsammans med sluten faftning.

Tur 2 uppropas

Tur I en gång

Tur 2 två gånger

Tur 1 en gång

Oaxsen ör tiilägnad Nordstrdsvängens 25-års iubilatm och visades !örsta gcingen på
Nordstadstorget den 27 febru*ri 2il4 av k'iisthustdanstrna


