
Prinsesse Alexandrines kvadrilje
Koreografi Georg Berthelsen og musikk Louis Forgeron
Kvadrilje. Start på høyre fot
1. tur Takter Hele turen danses først av preierpar
Forspill 4 Parene står i ro.

4 Kompliment til egen
Del A 4 Frem og tilbake

4 8 gåsteg til vis-a-vis plass
Del B 4 Figurering (først til høyre)

4 Tohåndsfatning med egen 1 hel gang medsols rundt 
Del C 2 Parvis til midten

2 Dame og herre bytter plass (damen foran)
2 Parvis tilbake
2 Dame og herre bytter plass (damen foran)
4 Damekjede hjem
4 Herrekjede hjem

Del D (alle) 4 Figurering mot fremmed (i hjørnet)
4 Høyre i høyre med fremmed 1 hel gang medsols og tilbake til egen plass

Repeteres med sekundærparene som oppførende

2. tur Takter
Forspill 8 Parene står i ro
Del A 4 Premierpar danser medsols ½ runde med vis-a-vis par.

4 Halvkjede hjem
Del B 2 Alle damer danser inn foran herren

2 Balance uten å holde sammen – først til høyre
4 Venstre i venstre. Damen danser motsols rundt egen herre og inn på plass

Del C 4 Premierpar danser mot hverandre – par 1 i midten og tilbake til egen plass.
Damen stopper med fronten ut, og herren med fronten inn.

4 Det samme gjentas av sekundærpar. (par 3 i midten). Alle holder nå sammen.
Del D 2 Balance til høyre og venstre

2 Slipp fremmed og dans 1 gang rundt med egen (medsols).

4 Ventre i venstre med fremmed 1 hel runde motsols rundt tilbake til egen 
plass.

Turen repeteres med sekundærpar som oppførende

3. tur Takter
Forspill 4 Parene står i ro

4 Parene danner ring
Del A 2 Frem og tilbake (Start med fot nærmest egen)

2 Bytt plass med egen.(Damene innerst)
4 Gjenta. Avslutt med front mot fremmed

Del B 2 Venstre i venstre med fremmed – balance til høyre og venstre
2 ½ gang rundt med fremmed
4 Gjenta og slutt med front mot egen

Del C 4 Mot og fra egen. Ett skritt til høyre (slik at damen står med ryggen mot midten 
av oppsettet) og kompliment

4 4 valse-chasse-steg rundt til egen plass
Hele turen gjentas.



4. tur (Finale) Takt
Forspill 4 Parene står i ro

4 Vend mot hjørnet og ta 2-håndsfatning med fremmed
Del A 4 Parene med 1. og 2. herre danser til motsatt vis-a-vis hjørne (1er herre i 

midten) Vending fra hverandre på vis-a-vis plass
4 Det samme tilbake, men 2. herre mellom
8 Gjentas med parene med 3. og 4. herre

Del B 2 Alle herrene danser inn foran damen til høyre
2 Balance til høyre og til venstre
4 Høyre i høyre med fremmed 1 hel runde medsols

8 Gjentas tilbake til egen. Avslutter med front mot hjørnet (premierpar mot 
høyre)

Del C 4 Krysstak plassbytte med sidepar
4 Halvkjede hjem
8 Det samme mot det andre sideparet

Del D 2 Damene danser inn og danner ring. 
2 Ringen danser balance til høyre og venstre
4 Ringen danser ½ runde motsols og inn ved siden av vis-a-vis herre
4 Premierdamer damekjede hjem
4 Sekundærdamer det samme

Del E 4 Damemølle medsols til vis-a-vis plass. Herrene danser motsols utenfor mølla 
til vis-a-vis plass

4 Venstre i venstre med egen 1 hel gang motsols rundt
8 Gjentas tilbake til egen plass

Avslutning 4 Kompliment til egen

Beskrivelsen er forenklet og basert på mine tolkninger. Jon T A


