31. LA REINE DE SVEDE.
Uppställning: 4 par i fyrkant (numrera; par 1, med ryggen mot musiken, sedan 2 - 3 - 4
motsols runt).
Steg:
Gångsteg, figurésteg, chassésteg (fotombytessteg) och Rigaudonsteg (3).
Figurésteg:
Åt vänster: Ett steg åt vänster med vänster fot (1) och sätt höger
fot i kors över vänster (2) och väger tillbaka på
vänster fot (3) samt sätter höger fot intill (4).
Åt höger:
Ett steg åt höger med höger fot (1) och sätt vänster
fot i kors över höger (2) och väger tillbaka på
höger fot (3) samt sätter vänster fot intill (4).
Rigaudonsteg: Vänster: Under en liten sviktning på vänster fot föres den
högra foten rakt bakåt och under ny sviktning på vänster fot
svänges höger fot framåt.
Höger: Under en liten sviktning på höger fot föres den
vänstra foten rakt bakåt och under ny sviktning på höger fot
svänges vänster fot framåt.
Fattning: Enkel handfattning med ledig hand hängande, dubbel handfattning och vänster
hand i vänster med höger arm om damens midja.
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 - 22
17 - 22

23 – 28

Tur 2:
Premiärparen dansar två chassésteg till höger sekondpar och gör komplimang
(2 takter). Premiärparen dansar två chassésteg till vis à vis-plats och gör
parvis komplimang (2 takter).
Sekond paren dansar två chassésteg till höger premiärpar och gör komplimang
(2 takter). Sekond paren dansar två chassésteg till vis à vis-plats och gör
parvis komplimang (2 takter).
Tur 3:
Alla kavaljererna utför två figurésteg (vänster, höger) mot egna
damer och sedan dansar de parvis två Rigaudonsteg (vänster, höger).
Kavaljererna vänder sig mot damerna till vänster och dansar om ett varv medsols
med dubbel handfattning, 6 gångsteg, samt vänder sig mot egna damer och dansar
om ett varv medsols med dubbel handfattning, 6 gångsteg.
Tur 4:
Premiärparen går 4 gångsteg med enkel handfattning mot varandra, och gör en lätt
komplimang mot mötande partner under 4:e steget och sedan går premiärparen mot
varandra och utför en halv engelsk kedja till egen plats, dvs med vänster hand i
vänster och kavaljerens högra arm om damens midja möter paret med höger hand i
höger med vis à vis partner och går igenom med damerna i mitten samt tar åter
sidfattning vänster med egen och går till egen plats, där kavaljeren för runt damen
ett halvt varv, så att paren står vända mot varandra, 8 gångsteg.

23 – 28

Sekondparen går 4 gångsteg med enkel handfattning mot varandra, och gör en lätt
komplimang mot mötande partner under 4:e steget och sedan går sekondparen mot
varandra och utför en halv engelsk kedja till egen plats, dvs med vänster hand i
vänster och kavaljerens högra arm om damens midja möter paret med höger hand i
höger med vis à vis partner och går igenom med damerna i mitten samt tar åter
sidfattning vänster med egen och går till egen plats, där kavaljeren för runt damen
ett halvt varv, så att paren står vända mot varandra, 8 gångsteg.

Sammanfattning:

LA REINE DE SVEDE

NR 31

Tur 1:
2 takter Introduktion.
1-8
Stor Ronde.
1-8
9 - 16
9 - 16

Tur 2:
Premiärparen chasserar till höger sekondparen, komplimang, sedan till kontraplats,
komplimang.
Sekondparen chasserar till höger premiärparen, komplimang, sedan till kontraplats,
komplimang.

17 - 22
17 - 22

Tur 3:
Alla kavaljerer 2 figurésteg mot egen dam, 2 Pas de Rigaudon med egen dam,
Kavaljerer dansar om med damer till vänster och sedan med egna damer.

23 - 28
23 - 28

Tur 4:
Premiärparen Pousette, Demi Chaine Anglaise till egen plats.
Sekondparen Pousette, Demi Chaine Anglaise till egen plats.

