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Uppstållning:
Steg: Sidsteg

sidsteg
Srdsreg

G AVOTTE.

Fyra par på två linjer vända mot fronten elrer med sidan mot fronten.
( 1 ),fotom bytessteg, kadri ljomdansn i ngssteg ( h u rrasteg ), sidsteg (4),
(5) och speciella steg beskrivna i tur 9.(1): På första takten göres en nigning på vänster fot samtidigt som

höger fot föres ett steg åt sidan, vänster fot föres till högär om
höger fot samt bakom denna, höger {ot ett steg åt högel varefter tre
skrapningar göres med vänster fots tåspets snett traÅför höger fot,
från vänster till höger. Upprepas sedan åt vänster med nigning på
höger fot. Höger föres här bakom vänster fot. De tre skra[nin{arna
göres nu med höger fots tåspets snett framför vänster fot,'från-
höger till vänster.

Fotombytessfegj Vänster fot sättes fram ett steg, höger {ot ett korl steg så att
tåspetsen kommer bakom vänster fots klack, vänstei fot ett steg
framåt och med sviktning på vänster fot föres höger fot förbi och
sättes ned ett steg framför vänster fot, vänster foiett kort steg med
tåspetsen vid höger klack, höger fot ett steg fram och med

s dstes (4): il [u:i tiffå??Ji:äJ3[:fJfI!T31 ,5]1!J::ii,llililliå;
sidan, vänster fot bakom höger, höger fot åt sidan, vänster foi
bakom höger, höger fot åt sidan och vänster fot sättes med
tåsp_etsen i golvet framför och något till höger om höger fot.
At vänster: Vänster fot sättes ett steg åt sidän, höger iot sättes
bakom vänster fot, vänster fot åt sidan, höger fot bakom vänster,
vänster fot åt sidan, höger fot bakom vänster och vänster fot intill
höger fot.

Sidsteg (5): På första takten göres en nigning på vänster fot samtidigt som
höger fot föres ett steg åt sidan, vänster fot föres till högär om
höger fot samt bakom denna, höger fot ett steg åt höge-r varefter
vänster fots tåspets placeras snett framför höger fot. Upprepas
sedan åt vänster med nigning på höger fot, föres vänster fot ett
steg åt sidan. Höger fot föres här till vänster och bakom vänster
fot, sedan flyttas vänster fot ett steg åt sidan varefter höger fots
tåspets placeras snett f ramför vänster fot.

Fattn i n g : Enkel handfattning, högerhandsfattning, vänsterhandsfattning,
högerhandskors, vänsterhandskors och varsoviennefattning.

Enkel handfanning: Kavaljeren håller damen i vänster hand med egen höger.
Händerna håiles i axelhöjd. Damerna nyper nait i t<1otön.

Komplimang: Vid komplimang släpper paren varandras hander. Kavaljärerna tager ett
steg rakt bakåt med vänster fot och drager höger fot sakta intill väÅter
fot. Damer för höger fot i en liten båge framåt -- bakåt samt drager
vänster fot intill höqer fot, nypande i kjolen med bägge händer.

Musik: Tur 1:
Upptakt.

1 - 8 Paren står vända mot fronten med höger fots tåspets i golvet och knät något böjt
utåt, enkel handfattning. Sidsteg (1) åt höger, skrapningar med vänster foi,
sidsteg (1) åt vänster, skrapningar med höger fot, sedan tages ett stort steg åt
höger och komplimang göres parvis mot fronten.
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I - 16

17 -24

17 -24

Tur 2:
Kavaljeren gör komplimang mot egen dam. Kavaljeren fattar egen dams
vänstra hand med egen höger och båda tar ett steg från fronten, damen med
vänster fot och kavaljeren med höger fot. Paren står nu vända mot varandra.
Handen, som kavaljeren håller damen med, hålles utsträckt från f ronten.
Därefter tages ett steg med andra foten från fronten så, att paren står med
ryggen mot varandra, händerna föres samtidigt fram mot fronten. Ett steg tages
fram mot fronten och händerna föres bakåt. Paren är nu vända mot varandra.
Ett nytt steg tages fram mot fronten med ryggarna mot varandra och händerna
föres mot fronten. Armarna och fötterna föres sakta till plats så, att paren står
mitt emot varandra. Kavaljeren gör komplimang för egen dam. Den mot fronten
närmaste foten skall under turen hållas med vristen sträckt och tåspetsen i

golvet.

Tur 3:
Kavaljeren fattar damens högra hand med egen höger och paren dansar med
fotombytessteg och början på vänster fot ett varv medsols, vänder på egen plats
på höger fot ett halvt varv medsols. Kavaljeren släpper damens högra hand och
fattar hennes vänstra med egen vänster och paren dansar med början på
vänster fot ett varv motsols till plats. Kavaljeren släpper damens hand.

Tur 4:
Kavaljer och dam tar höger hand i höger och går ett steg mot varandra med
höger fot samt sätter vänster fots tåspets bakom höger klack. Båda står nu intill
varandra med händerna alldeles under hakan. Därefter göres en tåhävning,
varefter man går ett steg tillbaka med höger fot och sätter vänster fot intill. Paren
släpper varandras händer. Kavaljeren tar nu damens vänstra hand i egen
vänster och de går ett steg mot varandra med vänster fot samt sätter höger fots
tåspets bakom vänster klack. Båda står nu intill varandra med händerna
alldeles under hakan (för variation kan i stället händerna lyftas upp så, att man
bildar en båge, genom vilken man kan titta på partnern). Därefter göres en
tåhävning, varefter man går ett steg tillbaka med vänster fot och sätter höger
intill. Paren släpper varandras händer. Kavaljer och dam står vända mot
varandra och med sidan mot fronten.
Alla tar 7 små sidsteg åt höger med början på vänster fot, varvid denna föres
bakom höger fot. Vid sjunde steget sättes vänster fots tåspets i golvet framför
och något till höger om höger fot (sidsteg (a) höger). De 7 små sidstegen
upprepas åt vänster med början på vänster fot åt sidan och slutar sjunde steget
med vänster fot intill höger fot (sidsteg (4) vänster). Damerna på höger sida och
kavaljererna på vänster sida från fronten går på de tre sista stegen upp till
respektive kavaljer och dam och tar plats vid deras sida så, att två linjer bildas
med sidan mot fronten.

Tur 5:
Linjerna går med två fotombytessteg mot varandra med början på den fot, som
är längst bod från fronten, alla tar ett steg från fronten och gör komplimang mot
vis a vis. Kavaljererna går med två fotombytessteg tillbaka till plats med vis a vis
dam hållande henne i höger hand med egen vänster. På plats omdansar
damen ett varv under de upplyftade armarna med kadriljomdansningssteg. Alla
tar nu sidsteg (5) åt höger och därefter tar de sidsteg (5) åt vänster till plats.
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Damen dansar under de upplyftade armarna, kavaljer vänster hand och dam
höger, ett varv runt medsols med kadriljomdansningssteg.
Damerna är hela tiden innanför linjerna. Kavaljererna dansar med damerna
framför sig med två fotombytessteg mot mitten mellan linjerna, där de lämnar vis
å vis dam och gör komplimang mot egen dam. Första kavaljeren på höger sida
och andra kavaljeren på vänster sida från fronten stiger innan komplimangen
något in mot mitten så, att det bildas en ring, kavaljererna vända motsols.

Tur 6: Kedjan.
41 - 56 Kavaljeren börjar en högerhands kedja med egen dam. Damerna dansar

medsols och kavaljerna motsols tre fotombytessteg med början på vänster fot
under vilket kvaljererna utför kedja med två damer och gör komplimang för den
tredje damen. Sedan börjar man högerhands kedja med den, vilken man har
gjort komplimang mot. Kedjan upprepas sedan som tidigare avbruten av
komplimang mot tredje damen tills man möter egen panner på egen plats, där
man gör komplimang mot varandra.

Tur 7: Damernas kors.
41 - 56 Damerna bildar kors med höger hand och håller kavaljererna i höger hand med

egen vänster, fotombytessteg med början på vänster fot. Vid reprisens slut
vänder man på höger fot medsols och damerna bildar nu kors med vänster
hand och håller kavaljererna i vänster hand med egen höger samt dansar med
fotombytessteg tillbaka till plats.

Tur 8:
57 - 68 Paren vänder sig mot fronten med kavaljeren på utsidan snett bakom damen,

dvs kavaljeren på höger sida från fronten dansar upp till damens vänstra sida
genom att svänga runt motsols utanför damen och kavaljeren på vänster sida
dansar upp till damens högra sida och damerna i mitten, hållande henne i

bägge händerna i axelhöjd och en bit från axlarna. Alla tar fotombytessteg åt
sidan, varvid damerna kommer att stå på andra sidan om kavaljeren. Dessa
platsväxlingar upprepas tre gånger. Med bibehållen fattning dansar paren med
fotombytessteg ett varv runt på stället, högerparet går medsols och vänsterparet
går motsols och när de möts i mitten göres en lätt bugning. Platsväxlingarna
upprepas två gånger, varefter damen går ut och ställer sig vid kavaljerens
högra sida, dvs högerdamen som redan är på höger sida svänger endast upp
på stället medan vänsterdamen som är på vänster sida svänger runt framför
kavaljeren och upp på plats. Kavaljeren fattar damens vänster hand med egen
höger.

Tur 9:
69 - 72 Paren går åt höger med början på höger fot åt sidan, tar vänster fot bakom och

förbi höger, höger fot ett steg åt sidan, vänster fot f ramför och förbi höger, höger
fot ett steg åt sidan, vänster fot bakom och förbi höger, höger fot ett steg åt sidan,
vänster fots tåspets nedsättes vid höger fot och framför denna. Ett långt steg
tages med vänster fot snett f ram åt vänster, höger fot sättes intill. Ett stort steg
åt vänster med vänster fot, höger fot sättes intill och komplimang göres mot
f ronten.

Källa: Beskrivning efter Dans från Frankrike i srutet av 1600-talet.
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Historik: Gavotten har liksom Menuetten kommit från den franska inledningsdansen
Branle som var en runddans, dvs man dansade i ring. Första delen av
Gavotten var därför en runddans medan avslutninge-n utfördes som pardans
(och avslutades med en kyss). Dansen Gavotte är från början en fransk
folkdans, vilken kommer från den franska provinsen DaupÅin, vars
innevånare benämnes "les gavots". Gavotten är en dans från 1500-talet och
var på Ludvig den XIV:s tid en högt uppskattad hovdans och hade sin bästa
period mellan Couranten och Menuetten. Den bibehölls länge och var ända
in på 1700-talet en mycket förnäm dans. Dansen har utförts som pardans
men finnes även arrangerad för 2 par och 4 par {rån den tid, då man ville se
dessa danser på scenen. Det är ur danser från 1600- och 1700-talen som
man kommit fram till dessa arrangemang för teatern och dessa danser bildar
än i dag det tekniska undertaget till de klassiska danserna.
De fem "passionerna" som föreskrevs av dansmästaren de-Beauchamps vid
Ludvig den XIV:s hov används ännu i dag vid framförande av balett.
(Efter Pedagog: G. påtbäck)
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Sammanfattning: GAV OTT E

1-8

9 - 16

Tur 1:
Upptakt.
Sidsteg (1) åt höger och åt vänster samt komplimang mot f ronten.

Tur 2;
Komplimang mot moiti6. Paren tar ett steg från fronten med innerfoten, vända
mot varandra, ett steg med ytterfoten, rygg om rygg.
Ytterfoten ett steg mot fronten, mot varandra, och ett steg med innerfoten, rygg
om rygg. Vänder upp mot varandra, komplimang.

Tur 3:
Högerhandsfattning, fotombytessteg, ett varu medsols. Vänsterhandsfattning,
fotombytessteg, motsols.

Tur 4:
Högerhandsfattning, höger och vänster fot mot varandra, tåhävning, höger
och vänster fot tillbaka. Vänsterhandsfattning, vänster och höger fot mot
varandra, tåhävning, vänster och höger fot tillbaka.
Sju sidsteg åt höger (sidsteg (4) höger) och sju sidsteg åt vänster (sidsteg (4)
vänster). Två linjer bildas.

Tur 5:
Linjerna två fotombytessteg mot varandra, ett steg från fronten, komplimang
mot vis a vis. Kavaljererna vänster hand i dams högra med vis a vis dam till
plats, två fotombytessteg. Damen omdansar ett vary, kadriljomdansningssteg.
Sidsteg (5) åt höger och åt vänster. Damen ny omdansning under armen.
Kavaljererna för in damerna, två fotombytessteg, till två linjer, vändning mot
moiti6 och komplimang.

Tur 6:
Grand Chaine (a) med komplimang för var tredje dam tills möte sker med
moiti6 på egen plats, fotombytessteg.

Tur 7:
Damerna högerhandskors och vänsterhandskors, fotombytessteg, med
kavaljerer.

Tur 8:
Paren vända mot fronten, kavaljererna utanför och bakom damen,
varsoviennefattning. Fyra platsväxlingar med fotombytessteg åt sidan. Paren
ett varv på stället. Två platsväxlingar samt damen till kavaljerens högra sida.

Tur 9:
Paren åt höger med höger fot åt sidan, vänster bakom, höger sidan, vänster
framför, höger sidan, vänster bakom, höger sidan, vänster tåspets framför.
Långt steg snett åt vänster, höger intill, storl steg vänster åt sidan, höger
intill. Komplimang mot fronten.

17 -24

17-24

25-40

41 -56

41 -56

57-68

69 -72
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