19. KRONPRINSEN (Långdans)
Uppställning: 3 par på linjer (par 1, närmast fronten, sedan 2 - 3 osv
med kavaljerer på en sida och damer på andra sidan, numrera; 1 - 3).
Steg:
Gångsteg och figurésteg.
Figurésteg: Åt vänster:
Ett steg åt vänster med vänster fot (1) och sätt höger
					
fot i kors över vänster (2).
			
Åt höger:
Ett steg åt höger med höger fot (1) och sätt vänster
					
fot i kors över höger (2).
Fattning: Enkel handfattning, dubbel handfattning och vänster hand i vänster med kavaljerens arm om
damens midja (sidfattning vänster).
Musik:

Tur 1:

2 takter Introduktion.
1-8
Kavaljer 1 tar enkel handfattning med dam 1 och går bakom och förbi kavaljer 2
samt in och emellan kavaljer 2 och 3, som går isär med menuettsteg från och mot
varandra. Dam 1 byter sedan till enkel handfattning med kavaljer 1, genom att
kavaljeren går framåt och damen går bakom kavaljerens rygg och växlar sida, och
de fortsätter och går mellan dam 2 och 3, som går isär med menuettsteg från och
mot varandra, samt bakom och förbi dam 3. Tillsammans 16 gångsteg.
9 - 16 Kavaljer 1 går 4 steg till dam 2 och figurerar åt vänster och höger med dam 2 samt dansar om ett
varv medsols med dam 2 med dubbel handfattning, 8 gångsteg.
Samtidigt går dam 1 med 4 steg till kavajer 3 och figurerar åt vänster och höger med
kavaljer 3 samt dansar om ett varv medsols med kavaljer 3 med dubbel
handfattning, 8 gångsteg. OBS! Vid figurén stå diagonalt.
9 - 16 Kavaljer 1 går sedan 4 steg till dam 3 och figurerar åt vänster och höger med dam 3
samt dansar om ett varv medsols med dam 3 med dubbel handfattning, 8 gångsteg.
Samtidigt går dam 1 med 4 steg till kavajer 2 och figurerar åt vänster och höger med
kavaljer 2 samt dansar om ett varv medsols med kavaljer 2 med dubbel
handfattning, 8 gångsteg. OBS! Vid figurén stå diagonalt.
17 - 24 Par 1 tar dubbel handfattning och dansar promenadvals medsols runt med
rörelseriktning motsols runt mellan paren och går ut till en plats mellan par 2 och par 3.
17 - 24 Par 1 och 2 går mot varandra och utför en engelsk kedja, dvs kavaljererna möter
sina damer med höger hand i höger och går igenom till vänster och går till vis à vis
plats, där kavaljer 1 går runt kavaljer 2 samt dam 2 går runt dam 1, så att paren står
vända mot varandra, tillsammans 8 steg. På ytterligare 8 steg utföres på samma sätt
som nyss en ny genomgång tillbaka till plats, men kavaljer 1 går bakom och
nedanför kavaljer 3 och samtidigt går dam 1 bakom och nedanför dam 3.
Tur 2:

1-8
9 - 16
9 - 16
17 - 24
17 - 24

sida 24

Det par 2, som nu befinner sig närmast fronten, byter indelning till par 1 inför
turen. Par 1 och par 3, som bytt plats inför turen, får därmed följande indelning;
par 1 blir par 3 och par 3 blir par 2, och tur 1 upprepas med nytt par 1.
Kavaljerer 1 med damer 1 går bakom och förbi kavaljerer 2 samt in mellan
kavaljerer 2 och 3 samt ut mellan damer 2 och 3 samt bakom och förbi dam 3.
Kavaljerer 1 figuré med damer 2 och omdansning med dam 2 samt damer 1 figuré med kavaljerer
3 och omdansning med kavaljer 3.
Kavaljerer 1 figuré med damer 3 och omdansning med dam 3 samt damer 1 figuré
med kavaljerer 2 och omdansning med kavaljer 2.
Par 1 promenadvals mellan paren och till plats mellan par 2 och 3.
Paren 1 och 2 engelsk kedja. Par 1 slutar nedanför par 3.
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1-8
9 - 16
9 - 16
17 - 24
17 - 24

Tur 3:
Det par 2 (ursprungligen par 3), som nu befinner sig närmast fronten, byter
indelning till par 1 inför turen. Par 3 (tidigare par 1) byter indelning till par 2, och
par 1 (tidigare par 2) byter indelning till par 3, och tur 1 upprepas med ett nytt par 1.
Kavaljerer 1 med damer 1 går bakom och förbi kavaljerer 2 samt in mellan
kavaljerer 2 och 3 samt ut mellan damer 2 och 3 samt bakom och förbi dam 3.
Kavaljerer 1 figuré med damer 2 och omdansning med dam 2 samt damer 1 figuré med kavaljerer
3 och omdansning med kavaljer 3.
Kavaljerer 1 figuré med damer 3 och omdansning med dam 3 samt damer 1 figuré
med kavaljerer 2 och omdansning med kavaljer 2.
Par 1 promenadvals mellan paren och till plats mellan par 2 och 3.
Paren 1 och 2 engelsk kedja. Par 1 slutar nedanför par 3.

Sammanfattning:

KRONPRINSEN

NR 19

Tur 1:
2 takter Introduktion.
1-8
Kavaljerer 1 med damer 1 går bakom och förbi kavaljerer 2 samt in mellan
kavaljerer 2 och 3 samt ut mellan damer 2 och 3 samt bakom och förbi dam 3.
9 - 16 Kavaljerer 1 figuré med damer 2 och omdansning med dam 2 samt damer 1 figuré med kavaljerer
3 och omdansning med kavaljer 3.
9 - 16 Kavaljerer 1 figuré med damer 3 och omdansning med dam 3 samt damer 1 figuré
med kavaljerer 2 och omdansning med kavaljer 2.
17 - 24 Par 1 promenadvals mellan paren och till plats mellan par 2 och 3.
17 - 24 Paren 1 och 2 engelsk kedja. Par 1 slutar nedanför par 3.
Tur 2:
Det par 2, som nu befinner sig närmast fronten, byter indelning till par 1 inför turen.
Par 3 byter indelning till par 2, och par 1 byter indelning till par 3 och nu upprepas tur 1 med nytt
par 1.
Tur 3:
Det par 2 (ursprungligen par 3), som nu befinner sig närmast fronten, byter indelning till par 1
inför turen. Par 3 (tidigare par 1) byter indelning till par 2, och par 1 (tidigare par 2) byter
indelning till par 3, och nu upprepas tur 1 med ett nytt par 1.
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