
Reff.

Melodi:

Starten:

Musiken

1 1

2          4 3          4

3 2

Íslensk vej Dansk vej

Trin: Gagndansaspor = et chassé og gå og stå.

TAKT

Melodi: i 6/8 takt .

Prelude: Kompliment halv vej for danspartner for dansen starter (Tone)

1 - 2

3 - 4 Gentages baglæns takte 1-2

  

5 - 8

Tohåndsfattning en omgang medsol og på eget plads med fire chassé trin

9 -12

13 - 16

17

18

19 - 20

21 - 24

Gentages tre ganger til:

OBS: D. Med ryggen ind mod midjen i komplimenten.

2. H og 4. D

1. H og 3. D

4. H og 2. D

Dansbók I (1914). Útg. Bókaverslun Guðmundur Gamalíelsson.

Jón  Ásgeirsson har skrivet ned femm melodier efter behör av lyd band med interwiev                      

ved Huldu Stefánsdóttur.

Opstilling: Kvadrilleopstilling, förste par med ryg mod musiken.

Gentages takter  9 - 12 til eget plad men tredje par danser under armbogen

et chassé og gå og stå. Starte m/ v. ben

Förste D og tredje H danser rund om hinanden

Siste bevægelse: Parene holder sin egen partener i hånden

Förste og treje  parbytter plads: 

Förste par danser med to chassé trin under tredje pars armboge H.rækker h. 

hånd til egen dame og danser halvkæde modsol til modstående plads.

og kmpliment

Fremmeddanser(hjörnene) Danser fire chassé trin rund om hin anden. v.ben

Siste bevægelse: Kavdrille

1.tur

Lansé
Kvatrilledans

Forklaring

Takter 17 og 18 gentages til höger

Siste bevægelse:  Hold fremmed danser i v. Hånd.

Förste D og tredje H danser frammod hver anden.

Ett chassé på skrå til fremmed danser med et chassé til v. (1.D-4.H også videre )

Siste bevægelse: Förste opstilling

Kompliment mod fremmed danser
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