13. GREFWE BRAHE
Uppställning: 4 par i fyrkant (numrera; par 1, med ryggen mot musiken, sedan 2 - 3 - 4 motsols runt).
Steg:
Gångsteg.
Fattning: Enkel handfattning med ledig hand hängande och dubbel handfattning.
Musik: Tur 1:
4 takter Introduktion.
1-7
Paren fattar till stor ring och går med början på vänster fot med lätta gångsteg,
14 steg medsols, vid 14:e steget samla höger fot intill vänster. Ringen utföres
1-7
på samma sätt tillbaka motsols till plats med 14 gångsteg, vänster fot först.
Tur 2:
8 - 15

8 - 15

Par 1 och 3 vänder sig åt höger (hörnet) mot par 2 och 4. Par 1 och 2 samt par 3 och
par 4 går mot varandra med höger hand i höger, går förbi varandra, tar egen kavaljer
respektive dam med vänster hand i vänster och går till varandras platser (halv
engelsk kedja). Kavaljeren tar dubbel handfattning med egen dam och de dansar om
ett varv på plats, 8 gångsteg.
Par 1 och 3 vänder sig på nytt åt höger (nästa hörn) mot par 4 och 2. Par 1 och 4
samt par 3 och 2 går mot varandra med höger hand i höger, går förbi varandra, tar
egen kavaljer respektive dam med vänster hand i vänster och går till varandras
platser (halv engelsk kedja). Kavaljeren tar dubbel handfattning med egen dam och
de dansar om ett varv på vis à vis plats, 8 gångsteg.
Tur 3:

16 - 23 Alla paren går 4 gångsteg med enkel handfattning mot varandra, och gör en lätt
komplimang mot mötande partner under 4:e steget, och sedan går alla paren
4 gångsteg bakåt till plats. Kavaljererna gör en omkastning till höger (dvs vänder
sig medsols på plats) och går bakom damen till vänster och upp till platsen bredvid
damen, 8 gångsteg.
16 - 23 Alla paren går 4 gångsteg med enkel handfattning mot varandra, och gör en lätt
komplimang mot mötande partner under 4:e steget, och sedan går alla paren
4 gångsteg bakåt till plats. Damerna gör en omkastning till vänster (dvs vänder
sig motsols på plats) och går bakom kavaljeren till höger och upp till platsen
bredvid kavaljeren, 8 gångsteg.
Tur 4:
24 - 31
24 - 31

Källa:

sida 14

Samtliga nya par omdansar parvis med promenadvals medsols i ringens riktning,
dvs motsols ett halvt varv, med dubbel handfattning till nuvarande vis à vis plats.
Kavaljererna vänder sig mot sina damer. De utför nu en dos à dos på plats, dvs de
går 4 steg till vänster förbi varandra, höger axel mot höger och passerar rygg mot
rygg samt backar 4 steg till höger om varandra, vänster axel mot vänster, tillbaka
till plats och därefter går kavaljererna efter varandra motsols i en yttre ring, medan
damerna går efter varandra medsols i en inre ring till egen partner och plats, 8 gångsteg.
Beskrivningen av dansen är tolkad av Gösta Salomonsson, Skövde 2006-05-22 och
korrigerad 2019-12-29.
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Tur 1:
4 takter Introduktion.
1-7
Stor Ronde.
1-7
Tur 2:
8 - 15
8 - 15

Premiärparen utför Demi Chaine Anglaise med sekondparen till höger.
Alla paren omdansar ett varv på nästa plats.
Premiärparen utför Demi Chaine Anglaise med nästa sekondparen till höger.
Alla paren omdansar ett varv på kontraplats.
Tur 3:

16 - 23
16 - 23

Alla paren gör Pousette fram och tillbaka. Alla kavaljererna gör omkastning
medsols och går bakom vänsterdam till platsen bredvid henne.
Alla paren gör Pousette fram och tillbaka. Alla damerna gör omkastning
motsols och går bakom högerkavaljer till platsen bredvid honom.
Tur 4:

24 - 31 Omdansning med promenadvals till ny vis à vis plats.
24 - 31 Alla utför dos à dos på nya platsen samt går till egen plats och partner, kavaljererna
motsols efter varandra i yttre ring och damerna medsols efter varandra i inre ring.

Forum för Historiska Danser och Musik 2020 sida 15

