65. PRINS CARL
Uppställning: 4 par i fyrkant (numrera; par 1, med ryggen mot musiken, sedan 2 - 3 - 4 motsols runt).
Steg:
Gångsteg, Rigaudonsteg (Pas de Rigaudon (3)) och chassésteg.
Fattning: Enkel handfattning med ledig hand hängande, dubbel handfattning, höger i höger,
vänster i vänster, vänsterhandskors och högerhandskedja.
Musik:

Tur 1:

2 takter Introduktion.
1-8
Paren fattar till stor ring och går med början på vänster fot med lätta gångsteg,
16 steg medsols, vid 16:e steget samla höger fot intill vänster. Ringen utföres
1-8
på samma sätt tillbaka motsols till plats med 16 gångsteg, vänster fot först.
9 - 16

9 - 16

17 - 24
17 - 24

25 - 32

25 - 32
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Tur 2:
Premiärparen dansar två chassésteg till vis à vis-plats och samtidigt dansar
sekondkavaljererna två chassésteg åt höger bakom egen dam och sekonddamerna
två chassésteg till vänster. Därefter gör premiär- och sekonddansarna två Pas de
Rigaudon (3) i hörnet, med egen hörnpartner. Premiärparen utför en halv engelsk
kedja till egen plats, dvs möter vis à vis-partner med höger i höger (kavaljerer i
mitten) och går runt på egen plats, 8 steg, medan sekondkavaljerer tar dubbel
handfattning med egen dam och dansar runt medsols till plats, 8 steg.
Sekondparen dansar två chassésteg till vis à vis-plats och samtidigt dansar
premiärkavaljererna två chassésteg åt höger bakom egen dam och premiärdamerna
två chassésteg till vänster. Därefter gör premiär- och sekonddansarna två Pas de
Rigaudon (3) i hörnet, med egen hörnpartner. Sekondparen utför en halv engelsk
kedja till egen plats, dvs möter vis à vis-partner med höger i höger (kavaljerer i
mitten) och går runt på egen plats, 8 steg, medan premiärkavaljerer tar dubbel
handfattning med egen dam och dansar runt medsols till plats, 8 steg.
Tur 3:
Alla damerna går till höger i en inre ring efter varandra motsols, 8 gångsteg, medan
kavaljererna går till vänster i en yttre ring medsols till vis à vis-plats, där man möter
egen partner och dansar om ett varv medsols med dubbel handfattning, 8 gångsteg.
Damerna tar vänsterhandskors, med höger arm i arm med egen kavaljer, och går till
egen plats, 16 gångsteg.
Tur 4:
Kavaljererna gör dos à dos med damerna till vänster, 8 steg. Kavaljererna fattar
damen till vänster med vänster hand i hennes högra och damerna går först runt ett
varv medsols under de upplyftade förenade händerna med fyra gångsteg,
Allemande (6) och sedan kavaljererna ett varv motsols under de upplyftade
händerna med fyra gångsteg, Allemande (6).
Alla fattar höger i höger med egen partner och dansar en högerhandskedja ett varv
runt uppställningen, 16 gångsteg.
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Tur 1:
2 takter Introduktion.
1-8
Stor Ronde.
1-8
9 - 16

9 - 16

Tur 2:
Premiärparen 2 chassésteg till vis à vis-plats samt sekondkavaljerer till höger och
sekonddamer till vänster, 2 chassésteg. Sedan premiär- och sekonddansare
2 Pas de Rigaudon (3) mot varandra i hörnen. Premiärparen Demi Chaine Anglaise,
sekondkavaljerer dansar om medsols med egen dam.
Sekondparen 2 chassésteg till vis à vis-plats samt premiärkavaljerer till höger och
premiärdamer till vänster, 2 chassésteg. Sedan premiär- och sekonddansare
2 Pas de Rigaudon (3) mot varandra i hörnen. Sekondparen Demi Chaine Anglaise,
premiärkavaljerer dansar om medsols med egen dam.

17 - 24

Tur 3:
Damerna inre ring motsols, kavaljererna yttre ring medsols till vis à vis-plats och
omdansning 1 varv medsols.
Damerna vänsterhandskors arm i arm med kavaljer till egen plats.

25 - 32
25 - 32

Tur 4:
Dos à dos i hörnen, vänsterdam Allemande (6), kavaljer Allemande (6).
Grand Chaine.

17 - 24
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