33. CHAMPETRE (Långdans)
Uppställning: 4 par (par 1, närmast fronten, sedan 2 - 3 - 4 osv med kavaljerer på en sida och
damer på andra sidan, numrera; 1 - 2, 1 - 2). Paren byter nummer varje tur.
Steg:

Gångsteg och figurésteg.
Figurésteg: Åt vänster:
					
			
Åt höger:
					

Ett steg åt vänster med vänster fot och sätt höger
fot i kors över vänster.
Ett steg åt höger med höger fot och sätt vänster
fot i kors över höger.

Fattning: Dubbel handfattning, högerhandskors och kavaljerens högra arm i damens vänstra.
Musik: Tur 1:
2 takter Introduktion.
1-8
Första kavaljeren går 4 steg mot fronten (åt vänster) följd av alla kavaljererna och stannar
(på tvären) vänd mot damlinjen. Samtidigt går första damen likaledes mot fronten med 4 steg
följd av alla damerna. Alla paren dansar två figurésteg mot varandra och sedan dansar paren parvis
Pirouette medsols fram och tillbaka, dvs dam och kavaljer går med tre gångsteg med början på
vänster fot, förbi varandra till vänster, höger axel mot höger, till motsatt plats, där man på tredje
gångsteget tar vänster fot i kors över höger och sätter höger fot intill vänster, medan man utför en
liten sviktning på fotsulorna samtidigt som man vänder ett halvt varv mot varandra.
Nu går man åter med tre gångsteg, med början på vänster fot, förbi varandra till vänster, höger
axel mot höger, till egen plats, där man på tredje gångsteget tar vänster fot i kors över höger och
sätter höger fot intill vänster, medan man utför en liten sviktning på fotsulorna samtidigt som man
vänder ett halvt varv mot varandra.
9 - 16 Sedan går damerna, med första damen först en promenad motsols runt kavaljererna, som samtidigt
(4 par) dansar ett högerhandskors ett halvt varv, 8 gångsteg, och möter egen dam samt gör komplimang
och bjuder höger arm i damens vänstra arm och promenerar till egen plats, 8 gångsteg.
17 - 24 Par 1 utför dos à dos och dansar promenadvals emellan och förbi par 2 och byter så plats med
par 2.

1-8

9 - 16

17 - 24
sida 30

Tur 2:
Inför turen byter par 2 till par 1 och par 1 blir par 2 samt par 4 byter till par 3, dvs de dansar likt
par 1, och par 3 blir par 4, dvs numrering 2.
Första kavaljeren går 4 steg mot fronten (åt vänster) följd av alla kavaljererna och stannar
(på tvären) vänd mot damlinjen. Samtidigt går första damen likaledes mot fronten med 4 steg
följd av alla damerna. Alla paren dansar två figurésteg mot varandra och sedan dansar paren parvis
Pirouette medsols fram och tillbaka, dvs dam och kavaljer går med tre gångsteg med början på
vänster fot, förbi varandra till vänster, höger axel mot höger, till motsatt plats, där man på tredje
gångsteget tar vänster fot i kors över höger och sätter höger fot intill vänster, medan man utför en
liten sviktning på fotsulorna samtidigt som man vänder ett halvt varv mot varandra.
Nu går man åter med tre gångsteg, med början på vänster fot, förbi varandra till vänster, höger
axel mot höger, till egen plats, där man på tredje gångsteget tar vänster fot i kors över höger och
sätter höger fot intill vänster, medan man utför en liten sviktning på fotsulorna samtidigt som man
vänder ett halvt varv mot varandra.
Sedan går damerna med första damen först en promenad motsols runt kavaljererna,
som samtidigt dansar ett högerhandskors ett halvt varv, 8 gångsteg, och möter egen
dam samt gör lätt komplimang och bjuder höger arm i damens vänstra arm och
promenerar till egen plats, 8 gångsteg.
Par 1 utför dos a dos och dansar promenadvals emellan och förbi par 2 och byter så
plats med par 2.
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Tur 3:
Alla dansar liksom i tur 1.
Tur 4:
Upprepning som i tur 2.

Sammanfattning:

CHAMPETRE

NR 33

Tur 1:
2 takter Introduktion.
1-8
Kavaljerer och damer mot fronten, 2 figurésteg och Pirouette, fram & tillbaka.
9 - 16 Dam 1 leder damerna i promenad runt kavaljererna, som gör högerhandskors
½ varv och tar arm i arm med dam samt promenad till egen plats.
17 - 24 Par 1 dos à dos, promenadvals till en plats från fronten.
Tur 2:
1-8
9 - 16
17 – 24

Par 2 och par 1 byter nummer, och sedan dansar alla i övrigt liksom i tur 1,
dvs par 2 har blivit par 1 medan tidigare par 1 har blivit nytt par 2.
Tur 3:

1 - 8 Alla dansar liksom i tur 1.
9 - 16 , 17 - 24
Tur 4:
1 - 8 Upprepning som i tur 2.
9 - 16 , 17 - 24
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