
"Taklagsfest"
En snoa koreograferad av Kerstin och Per-Olof Hallgren, Segeltorp 2013

Musik: Taklagssnoa med Tage Östs Fyrklang eller annan snoa.

Steg: Polka, Gångsteg, Snoa

Fattning: Enkelhandfattning, Enkel handfattning framför, Sluten fattning, Dubbel handfattning

TUR 1: Enkel handfattning:

Under vridning ½ varv (dam medsols och kav. motsols) dansas:

1 polkasteg + 1 gångsteg och markering med klacken mot  dansriktningen  

(dams högra och kavs vänstra)

Upprepas mot dansriktningen. (dam vrider motsols och kav medsols)

Dam 4 gångsteg i dansriktningen förbi en kav. + komplimang mot ny kav.

Kav. Backar 4 gångsteg mot dansriktningen, förbi en dam, +

komplimang mot ny dam.

Dam Backar 4 gångsteg mot dansriktningen förbi en kav. tillbaka till

egen kav.

Kav går 4 gångsteg i dansriktningen förbi en dam tillbaka till egen dam.

Enkel handfattning:

1 polkasteg i dansriktningen + vänd upp rygg mot rygg på 2 gångsteg.

(räkna polkasteg vänd och gå)

Omvänd enkel handfattning:

Backa i dansriktningen på 1 polkasteg vänd mot varandra på 

2 gångsteg. (Båda är nu vända i dansriktningen)

Omdans med sluten fattning:

2 polkasteg + 4 snoasteg medsols runt.

TUR 2: Under vridning ½ varv medsols i dansriktningen dansas med sluten fattning:

1 polkasteg + steg-intill

Upprepa  motsols tillbaka ½ varv mot dansriktningen.

Dam 4 gångsteg i dansriktningen förbi en kav. 

Kav. Backar 4 gångsteg mot dansriktningen, förbi en dam,

Båda tar höger i höger handfattning med ny partner och

går 4 gångsteg 1 varv medsols runt med höger axel mot höger axel

och slutar så kav har ryggen inåt

Dubbel handfattning:

sida-bakom-sida-intill i dansriktningen

upprepas  mot dansriktningen.

Omdans med sluten fattning:

2 polkasteg + 4 snoasteg medsols runt.

Avslut Tur 1 t.o.m tillbaka till egen partner,  Avsluta med:

Enkel handfattning:

2 polkasteg rakt i dansriktningen + 4 gångsteg och komplimang mot varandra.

Om originalmusiken används dansar man rakt igenom med Tur 11,22,1+avslut


