Quadrille Russe
Etter instruksjon av Yvonne Vart, Snoghøj 2007
Generelt
Kvadrett. (halv kvadrilje) Parvis mot hverandre. 1er og 2er-par. Alle 1er-par på samme side.
Danserne holder bare sammen når de danser.
Figurene starter med høyre fot der ikke annet er beskrevet.
Utnytt alle stegene i hver figur.
Steg
Gåsteg
Sidesteg
Valsesteg
Balancé:
Sidesteg uten svikt.
Danserne starter med front mot hverandre på tvers av oppsettet.
Høyre fot til høyre – inntil med venstre 2 ganger
Venstre fot til venstre – høyre inntil 2 ganger
På det siste steget tar man sammen til Holubiec
Holubiec:
Herren holder damen om livet med høyre arm
Damen holder på herrens høyre skulder med venstre hånd
Herren går baklengs og damen forover 1 gang rundt (eg. 2ggr)
Chaine Continue:
Damens utgangsposisjon er på venstre side av egen herre.
I: Damene H i H
II: Damene V i V med herrene – Damene slipper hverandre og svinger bakenfor herren
III: Herrene H i H – slipp damen
IV: Damene V i V med herrene – Herrene slipper hverandre og svinger bakenfor damen/inn på egen
plass andre gang.
I-IV: Gjentas. Avsluttes på egen plass
Damen kommer til egen plass litt før herren, og fullfører kjeden ved å føre herren hjem.
Figur 1 (alle danser)
4 Kompliment vis-à-vis
Innledning
4 Kompliment egen
4 V i V – 4 gåsteg parene mot hverandre
Del A
4 Hold fortsatt egen. H i H med vis-à-vis. ¼ runde medsols
8 Slipp venstre hånd. Med (nesten) strake armer: ½ omgang medsols
8 Balancé
Del B
8 Holubiec
32 Gjenta del A og B

Figur 2 (2 dansere*)
4 Stå i ro
Innledning
4 Kompliment egen
4 Danserne møtes på midten – til venstre for hverandre
4 H i H ¼ omgang medsols
4 V i V ½ omgang motsols
Herren bytter hånd og tar damens venstre i sin høyre og fører henne inn på sin
4
Del A
plass
Herren fører den andre damens i hennes venstre hånd – fortsatt med sin høyre –
4
over til vis-à-vis herre
4 Herren svinger motsols inn på egen plass
8 Holubiec
Alt gjentas 3 ganger til
*) 1. gang: 1er herre og 2er dame
2. gang: 1er herre og 1er dame
3. gang: 2er herre og 1er dame
4. gang: 2er herre og 2er dame
Figur 3 (3 dansere*)
4 Stå i ro
Innledning
4 Kompliment egen
4 V i V mot vis-à-vis
Del A
4 Damen føres inn på ledig side av vis-à-vis dame
8 Ta med begge damer og rygg tilbake til egen plass
8 Sidesteg. Hold sammen – 2 korte sidesteg til høyre, 2 tilbake (til venstre)
Del B
Damene tar sammen med ledig hånd over de andre. Alle går en hel runde
8
medsols tilbake til utgangsposisjon, foran herren.
4 Damene slipper hverandre og går ut på hver sin side av herren.
2 Alle 4 danserne går mot hverandre
Oppførende herre svinger egen dame inn foran seg mens de fortsetter mot
2
Del C
midten. Det andre paret møtes på midten
Tohåndsfatning med egen. Parene danser parvis 2 sidesteg fra hverandre (mot
4
siden av oppsettet.)
4 Damen danser ut på herrens venstre side.
Del D
16 Chaine Continue
Del A – D gjentas
*) 1. gang: 1er par og 2er dame
2. gang: 2er par og 1er dame
Figur 4 (4 dansere)
4 Stå i ro
Innledning
4 Kompliment egen
Oppførende par tar sammen med nærmeste hånd og går med små trinn mot vis-à8
vis par
Del A
8 Ledig hånd med vis-à-vis par. Rygger tilbake til oppførende par sin plass
4 V i V med egen, mølle med vis-à-vis par.
Oppførende kaster av og møtes på egen plass til V-hånds mølle. Sekundærpar
4
fortsetter mølle mot egen plass
Del B
Parvis mølle 1½ runde. Herrene ender på egen side med front inn i oppsettet og
12
damene ender på sideplass med ryggen mot hverandre. Ta H i H med fremmed.
4 Balancé frem og tilbake.
8 Slipp fremmed og fortsett V-håndsmølle til Balancé
8 Balancé
Del C
8 Holubiec
Del A – C gjentas
*) 1. gang: 1er par oppførende
2. gang: 2er par oppførende

Figur 5 (alle danser)
4 Stå i ro
Innledning
4 Kompliment egen. Bli stående med front mot egen etter komplimentet.
Del A
8 Damekjede med valsetrinn.
4 V i V – 4 gåsteg parene mot hverandre
Del B
4 Hold fortsatt egen. H i H med vis-à-vis. ¼ runde medsols
8 Slipp venstre hånd. Med (nesten) strake armer: ½ omgang medsols
lik tur 1
8 Balancé
Del C
8 Holubiec
32 Del A-C gjentas
Del D
16 H i H. 8 (langsomme) markerte steg mot midten H-hånds ”mølle” ½ runde
8 8 (raske) steg rett ut mot egen plass (ryggen inn i oppsettet)
Del E
8 Holubiec (1½ runde)
Kompliment
Beskrivelsen er forenklet og basert på mine tolkninger. Jon T A

