Promenadekvadrilje – 8 turen (1904)
Gåsteg. Start med høyre fot
Forspill
Kompliment mot egen
By opp hjørnet og dann ring
Figur 1
1–2
4 gåsteg motsols ring
3–4
damen motsols under armen
5 – 16
Gjenta 3 ganger (1/4 runde for hver 4. takt)
Figur 2
17 - 20
A: 8 gåsteg høyre i høyre rundt med vis a vis danser
B: Balance høyre – balance venstre, 4 gåsteg rundt medsols
21 - 24
Gjentas med mosatte par
Figur 3
25 – 28
A: Motsols ring til vis a vis plass.
B: Høyre i høyre rundt med egen
29 – 32
A: Lukket halvkjede hjem
B: Venstre i venstre rundt med egen
33 - 40
Gjentas med motsatte par
Figur 4
41 - 42
Stor ring. Bytte plass med egen (damen innerst) 4 gåsteg
43 – 44
Stor ring. Balance mot egen og fremmed
45 – 48
41 – 44 gjentas til egen plass
Figur 5
49 – 50
Herren tar 2 små gåsteg mot fremmed dame og tar henne med 2 gåsteg
tilbake til egen plass
51 – 52
Høyre armkrok rundt 1 gang medsols med fremmed (4 gåsteg)
53 – 64
49 – 52 gjentas til egen dame er tilbake
Figur 6
65 – 68
Lette taket med egen 8 gangtrinn medsols rundt
69 – 72
Venstre i venstre med fremmed 1 gang rundt tilbake til egen plass
Figur 7
73 – 74
A: 4 gåsteg inn foran B. Klapp på siste taktslag
75 – 76
Tohåndsfatning. A-herrene tar med B-damen til vis a vis plass og Bherren fører A-damen inn på egen plass 4 gåsteg
77 – 88
73 – 76 gjentas , først med B herrene som oppførende, videre A og til
slutt B, slik at alle er tilbake til egen plass
1 – 88
Figur 1 – 7 gjentas
Figur 8
1 – 16
Høyrehånds kjede rundt til egen plass. Rundt med egen og kompliment.
Beskrivelsen er forenklet og basert på mine tolkninger. Jon T A

