A New VeteranÊs Sprig

Cor Hogendijk, Vleuten, January 1986

(1946 – N.V.S. – 1986)
Formation
Music

Three couple longways.
Heartsease (English Dancing Master).

A1

1–2
3–4

Couples with inside hands lead up for four steps.
The 1st couple California Twirl (in two steps) and dances down two
steps. The 2nd and 3rd couple fall back for 4 steps.

A2

1–4

The top-couple starts, with the R hand, a progressive grand chain with
the 2nd couple, doing four changes (each change two steps). The 3rd
couple doing only three changes. Finish in order 3-1-2 with 2nd and 3rd
couples improper.

B1

1–4
5–8

Facing dancers a R shoulder back to back.
The middle couple (1st couple) pass R shoulder to the opposite side; the
top couple (3rd couple) turn down to face out and gate their neighbour
halfway the two men a half turn anticlockwise and the two ladies a half
turn clockwise (taking inside hands as in „The Bishop‰). The couple in
bottom place dances a L shoulder back to back.

B2

1–2
3–6

All balance backwards and forwards.
The middle couple (3rd couple) go to their left for L hands across for
three dancers once round.
Partners set right and left to finish facing down.

7–8

Repeat the dance five times to get back to original places.
The 2nd, 4th and 6th time the leading is down the dance in improper places. The 3rd
and 5th time the leading is up the dance in proper places.
Suggested recordings for Heartsease for example:
CD: Strong Roots, Bare Necessities, CDS Boston Vol.9, track 9, six times through.
Other recordings are (only three times trough):
LP: English Dancing Master, The Ranchers, PLA-3,
CD: John Playford's Popular Tunes, The Broadside Band, CD-SAR 28,
CD: Late Arrivals, Stradivarius, STRDV1001,
CD: Altenglische C.D. aus Playford Dancing Master, CD 010205.
Published in:
• Dansnieuws 3, May 1986 and
• English or Double Dutch II.

A New VeteranÊs Sprig

Cor Hogendijk, Vleuten, januari 1986

(1946 – N.V.S. – 1986)
Opstelling
Muziek

Rij van 3 paren.
Heartsease.

A1

1–2
3–4

Paren, binnenhand vast, 4 passen naar voren.
Paar 1 wisselt van plaats met een California Twirl (2 tellen) en
gaan 2 passen (vooruit) naar beneden. Paren 2 en 3 gewoon 4
passen terug, achteruit.

A2

1–4

Paar 1 begint een progressieve ketting met paar 2 vier plaatsen ver
(2 tellen per wisseling).
N.b. Paar 3 maakt maar 3 wisselingen.

B1

1–4

Met diegene waarmee een volgende wisseling zou worden
gemaakt (A2 1 – 4) rug aan rug, d.w.z. man 1 en vrouw 3, vrouw 1
en man 3, man 2 en vrouw 2.
Man 1 en vrouw 1 steken R schouder over en worden door man 3
respectievelijk vrouw 3 omgezet (binnenhand vast, zoals de
klapdeur in de Bishop), zodat paar' weer op de 1e plaats staat,
maar improper en paar 3 op de middelste plaats, ook improper.
Paar 2 danst ondertussen een rug aan rug Links (ook improper).

5–8

B2

1–2
3–6
7–8

Iedereen balance achterwaarts en terug.
Molens L van drie, 1 x rond: man 3 (naar beneden) met paar 2 en
vrouw 3 (naar boven) met paar 1.
Partner's tegenover elkaar setten rechts en links.

Het geheel wordt vanaf de nieuwe plaatsen 5 x herhaald. De 2e, 4e en 6e keer is
het "naar voren en terug" naar beneden vanaf een improper plaats. De 3e en 5e
keer is het "naar voren en terug" normaal naar boven van een proper plaats.
De muziek Heartsease is o.m. te vinden op de:
CD: Strong Roots, Bare Necessities, CDS Boston Vol.9, track 9, waar de muziek 6
maal gespeeld wordt. Bij de overige opnamen is dat 3 maal:
LP: English Dancing Master, The Ranchers, PLA-3,
CD: John Playford's Popular Tunes, The Broadside Band, CD-SAR 28,
CD: Late Arrivals, Stradivarius, STRDV1001,
CD: Altenglische C.D. aus Playford Dancing Master, CD 010205.
Gepubliceerd in:
• Dansnieuws nummer 3, mei 1986 en
• English or Double Dutch II.

