Dansen utlagd 090225

BRÖLLOPSVALS
Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning

Vals
Sverige
Brudvals från Jorm med Offerdals spelmanslag ”Till vänner”
Gullevi o Bo Zederin, Maud Nilsson o Lasse Liljengren Västkustdansarna
Valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Valssteg, sidsteg
Parvis rygg mot rygg

Tur 1a
(takt 1-16)

Parvis uppställda rygg om rygg - kav. med ansiktet mot mitten.
2 sidsteg mot – 2 sidsteg i dansriktningen . Kav. släpper h.hand
och damen v. hand och på 4 valssteg går damen runt kav. Kav.
följer med damen så paret hamnar med sidan i dansriktningen
(kav. rygg mot mitten).
Omdans 4 valssteg tillsammans – med enkel handfattning (främre
händerna) går damen på 2 valssteg under kav. v.arm i dansriktningen – tillbaka på 2 valssteg mot dansriktningen.

Tur 1b
(takt 17-32)

Dubbelhandfattning – 2 sidsteg i dansriktningen – 2 sidsteg mot.
Kav. släpper v.hand – damen h.hand. På 4 valssteg går kav. runt
damen medsols varv. Damen backar in under kav. h.arm – näsan
mot mitten hela tiden.
Omdans 4 valssteg tillsammans – med enkel handfattning (främre
händerna) går damen på 2 valssteg under kav. v.arm i dansriktningen – tillbaka på 2 valssteg mot dansriktningen.

Tur 2
(takt 33-48)

Dubbelhandfattning – 2 sidsteg i dansriktningen – med bibehållen
fattning vrider damen sig medsols på 2 valssteg så hon hamnar
med ryggen i dansriktningen. Kav. gör 2 valssteg på stället.
Med damens v.arm-kav.h.arm på damens rygg dansas 2 valssteg
mot dansriktningen – 2 valssteg i dansriktningen.
Kav. släpper v.hand – damen h.hand. På 4 valssteg dansar kav.
runt damen medsols samtidigt som damen snurrar motsols under
kav. h.hand – avslutar omdans 4 valssteg tillsammans.

(takt 49-64)

Detta upprepas en gång

Tur 3
(takt 34-96)

Bytesturen. Båda dansar åt höger (kav. mot-damen i dansriktn.).
På 2 sidsteg dansar kav. ut i ytterring samtidigt som damen dansar
2 sidsteg in i innerring. Står nu rygg om rygg med nästa partner.
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På nästa 2 sidsteg dansar kav. in i innerring och damen ut i
ytterring – står nu ansikte mot ansikte med partner nr. 3 – omdans
4 valssteg tillsammans. Detta upprepas en gång till.
Efter omdans skall detta göras om fast åt motsatt håll – kav. i
dansriktningen – damen mot dansriktningen tillbaka hem till plats.
Tur 1b

Dansas en gång.

Tur 2

Takt 33-48 dansas en gång
Till denna musik är dansen slut här.

Efter lång tids väntan fick vi äntligen göra denna vals till brudparet Agneta och Christer nu med samma efternamn Pettersson.
Dansades första gången på bröllopsfesten den 20 juni 2008

