
Skót tánctanfolyam 8. óra 
Petronella   fordul  ó  

Jobbra előre üdvözlő lépés, a végén jobb váll hátrahúzva 270 fokos fordulat, így az eredeti pozícióval 90 fokot bezárva 
fejezzük be. Ha mindenki a saját oldaláról indul, akkor ez után  fiú felfelé, a lány lefelé néz. Vagyis egymást nézik.

Petronella –   figura  
Petronella  forduló  után  egy  üdvözlő  lépés.  A  teljes  petronella  figura  az,  amikor  ezt  egymás után négyszer 
megcsináljuk, akkor mindenki visszaér a kiindulási helyére.

Ladie  s'   Chain – figura  
Két páros táncolja. A lányok a fiúk jobb oldalán állnak. Lépés: Nyolc haladó lépés. Idő: Nyolc bar (16 számolás)
1-2 A két lány jobb kézzel 3/4-et forog, a most vele szemben álló fiú helyére kerül. 

Közben a fiúk a tőlük jobbra levő lány helyére táncolnak. Nincs kifordulás, csak simán arra fordulva...
3-4 Az 1. lány a 2. fiúval, a 2. lány az 1. fiúval forog egy felet bal kézzel.

A fiúk az eredeti helyükön, de kifelé nézve fejezik be a forgást, lányok befelé néznek.
5-6 Lányok 3/4 jobb kéz forgás a szemközti helyre, fiúk megint a lányok helyére táncolnak.
7-8 Mindenki bal kézzel forog felet a saját partnerével, visszaérnek az eredeti helyükre.

A fiúk polite turn-nel fejezik be a forgást!

Braes of Breadalbane S32 Bk 21 - SCDDB leírás - SCCD videók
1 – 4 Az 1. párnak jobbkezes forgás, majd lecsúsznak egy helyet közben a 2. pár fellép. 
5 – 8 Az 1. pár bal kézzel forog egy teljeset, majd a lány fel- a fiú lecsúszik egy helyet, a végén a lány a 2. pár tagjai 

között lefelé néz, a fiú a 3. pár tagjai közt felfelé néz
9 – 12 Az 1. lány a 2. párral, az 1. fiú a 3. párral kezet fogva üdvözölnek kétszer
13 – 16 Az 1. pár jobb váll felé kifordul és vissza táncol a 2. helyre és jobb kézzel egy teljeset forognak
17 – 20 A 2., 1. és 3. párnak sorban kezet fogva üdvözlés kétszer. 
21 – 24 A 2., 1. és 3. párnak két kezes forgás a partnerrel – lassan!
25 – 32 A 2. és 1. pár egy kalácsot táncol

The Thistle  R32 - SCDDB leírás
1 – 8 1.pár petronella forduló, üdvözlés, petronella forduló, üdvözlés. Ellenkező oldalon fejezik be.
9 – 16 1.pár petronella forduló, üdvözlés, petronella forduló a saját oldal második helyére, üdvözlés

A 2. pár 11-12 ütem alatt fellép az 1. helyre!
17 – 24 1+2+3.pár széleken kézfogás, be-ki kétszer
25 – 32 1+2+3.pár karika oda-vissza

Kendall's Hornpipe J32 - SCDDB leírás - SCDDB videók
1 – 8 1+2.pár kalács
9 – 16 1.pár levezet (6 számolás), felvezet (6 számolás), majd keresztbe vált és lecsúszik egy helyet, miközben a 

2.pár fellép (4 számolás)
17 -24 2+1.pár Ladies' Chain
25 – 32 2+1.pár oldalt kézfogással be-ki, majd 1.pár jobb kezes másfél forduló

Odd man out  R32 - SCDDB leírás - SCCDB videók
1 – 8 1.pár levezet (6 számolás), felvezet (6 számolás), majd keresztbe vált és lecsúszik egy helyet, miközben a 

2.pár fellép (4 számolás)
9 – 16 2+1.pár Ladies' Chain, 1.fiú kifelé nézve fejezi be.
17 – 24 Első fiú jobb vállal kerüli a 3. lányt, szett közepén feltáncol a szett tetejére, jobb vállal kerüli a 2. lányt, majd  

áttáncol a fiú oldalra a 2. helyre. Az 1. lány követi az első fiút, majdnem végig. Ő nem táncol át a fiú oldalra, 
hanem a lány oldalon 2. helyen megáll.

25 – 32 2+1+3.pár karika oda-vissza

The Mackenzie Reel  R32 - SCDDB leírás - SCDDB videók
1 – 8 1+2.pár kalács
9 – 16 1. pár üdvözöl, és 1 helyet lecsúszik – közben a 2. pár fellép; 1.pár felfelé sarok kerül. Így megérkeznek a 2. 

helyre ellenkező oldalon.
17 -24 2+1.pár Ladies' Chain
25 – 32 1.pár üdvözöl, felcsúszik (2.pár nem lép le!), jobb kézzel helyet cserél, és lecsúszik a 2. helyre

A tanfolyami anyagok interneten itt találhatók :-)

http://my.strathspey.org/dd/dance/743/
http://bstk.hu/tanf16/
http://my.strathspey.org/dd/dance/4038/#videos
http://my.strathspey.org/dd/dance/4038/
http://my.strathspey.org/dd/dance/10419/#videos
http://my.strathspey.org/dd/dance/10419/
http://my.strathspey.org/dd/dance/3435/#videos
http://my.strathspey.org/dd/dance/3435/
http://my.strathspey.org/dd/dance/6552/
http://my.strathspey.org/dd/dance/743/#videos

