
Forty Years of Fun     Han Kindt, March 1986 

 
Formation Circle of couples facing the centre. 
Music   A 32 bar reel. 
 
A l 1 – 4  Circ1e gallop to the left. 
 5 – 8  The man turns his partner round, falling back, (one quarter turn) and 

lady passes on to the man in front, who puts her back in circle (three 
quarter turn). 

 
A 2 1 – 4  Circle gallop to the right. 
 5 – 8  The lady turns her new partner round, falling back (one quarter turn) 

and the man passes on to the lady in front, who puts him back in the 
circle (three quarter turn). 

 
B 1 1 – 4  All a double into the centre and California Twirl with right hand lady to 

face out. 
 5 – 8  All a double outwards and California Twirl with left hand lady. 
 
B 2 1 – 4  Set right and turn single to the left halfway, set left and turn single to 

the right halfway. 
 5 – 8  Swing new contrary partner and put her on your right. 
 
 
Published in: 
Han KindtÊs Quartet, 1987 by Ernst van Brakel. 
 



Forty Years of Fun     Han Kindt, maart 1986 

 
Opstelling Frontkring van paren. 
Muziek   Reel van 32 maten. 
 
A 1  1 – 4  Kring met galoppassen naar links. 
 5 – 8  De man zet zijn partner een kwart draai rond, waarbij hij zelf achteruit 

danst, en de vrouw schuift op naar de man voor haar die haar weer 
terugzet in de kring (driekwart draai). 

 
A 2 1 – 4  Kring met galoppassen naar rechts. 
 5 – 8  De vrouw zet haar nieuwe partner een kwart draai rond, waarbij zij zelf 

achteruit danst, en de man schuift op naar de vrouw voor hem die hem 
weer terugzet in de kring (driekwart draai). 

 
B 1 1 – 4  Allen vierpas naar het midden en "California Twirl" met de vrouw aan de 

rechterkant, eindigend met gezicht naar buiten. 
 5 – 8  Allen vierpas naar buiten en "California Twirl" met de vrouw aan de 

linkerkant. 
 
B 2 1 – 4  Set rechts en halve draai om jezelf naar links, set links en halve draai om 

jezelf naar rechts. 
 5 – 8  Swing de nieuwe contra en zet haar rechts van je neer. 
 
 
Gepubliceerd in: 
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