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11Dansbeskrivning

Enkel midjefattning, Hambofattring, Dubbel midjefattning,Liksidig mazurkafattning.

Tur I scha#s'

SCHOTTIS TRAN KALLIIALL

UtgEngstf,Xning

Parvis i Oppen ring viinda motsols
Ledig arm hiingande i hela dansen

Fattningar

Med enkel midjefattning och b6rjan pi yttre
foten tarparen wfl druffstegtamit och
omdansar tvfl varv med hambofattuing.

Upprepas (l-4,5-8).

Tur 2

Med enkel midjefattning eh bdrjan pa yttre
foten tar paren toa a*dst"g mmat, mei p o/87
hambofattning omdansar paren ett rraru t

medsols med wi druffsteg, fdrsta steget i
sidled under vdndning andra bak8t Sr
kavaljeren, framit f6r damen under fortsatt
viindning.

Upprepas (9*12, I 3-1 6).

Tur 3

Med hambofanning tar paren fyra sidsteg , 
SrU14dansriktningen och omdansar fve varv med

hambofattning.

Upprepas (17 -24, 2l -24).

Tur 4

Med hambofattring dansarparen wi druffsteg L,4 .
kav- fiamit dam bakflt forsta steget med liten 

t, f,dragning indt ringen, andra steget dragning
utllt, omdansning med hambofattning.

Upprepas (?5 -28, 29 -32).

Tur 5

Med dubbel handfattning gor paret tvi
pannkaksviindningar kavaljerer med vridning

medsols dam motsols och omdansar med
I iks idig mazurkafattning.

Upprepas (1-4,5-8).

Tur 6

Omdansning ttta takter med liksidig EfttlA t
mazurkafattning.

(e-lo.

TurT

Med enkel midjefattning och b6rjan med J.l- *[
ytterfiittema dansar paret ett druffsteg framflt 14 q (/''t'/

och vlnder fr.fln varandra ett varv, i viindningen
slflr kav. h6ger hand pi hdger klack och viinster

- -nan#vdnster-klack damen sfar-viirnter hand
pi viinster klack och hdgel hand p5 hdger klack
pnret tar ett druffsteg framit oeh omdansar med
hambofattning.

Upprepas (17 -20, 2l -24) -

Tur 8

Med enkel midjefaming dansar paret tvt | 
'1,

druffsteg fram8t, tar dubbel midjefattning och
omdansar ett varv, och ytterligare I t/zvarv

snabbt kavaljeren stdr nu till hdger om sin dam,
paret tar wfl druffsteg &amit och omdansar eit
varv, och ytterligare I Vtvartt snabb snurr
kavaljeren 6r nu tillbaka till viinster om sin
dam.

(25-28,29-32).
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Upplysningar om dansen

Dansen komponerades 1984 under en fortsdaningskun i gammeldans i Kallhnll av Harry Larsson frdn Kungs6ngen
i Upplands-Bro.

Ingemar Fiimklint frin JErfElla skrev musiken.

Dansen visades upp fiOr publik 6rsta gingen I 3l l0 1984 i Killtorpsskolan i Kallhdll"


