JDKÊs Festival or Tribute to Jaap and Dini

Lambert Weelink

Formation
Music

Longways, 1st couple improper facing down and 2nd couple facing up.
Jumping Joan.

A1

1–8

1st Couple with inside hands go down to 2nd place and slip away from
each other; backwards to the top and slip towards each other, while 2nd
couple slip away and go to the top; slip towards each other and fall back
to place.

A2

1–4

Men back to back R-Shoulder, while ladies go counter clockwise half
way round the set to each otherÊs place.
Ladies back to back L-Shoulder, while men go clockwise half way
round the set to each otherÊs place.

5–8

B1

1–4
5–8

All facing partner Rigadoon step twice.
Half a draw-poussette (men pull, clockwise).

B2

1–4
5–8

All facing partner Rigadoon step twice.
1st Couple cast down one place, while 2nd couple turn 2 hands moving
up into 1st place.

For Jaap and Dini Krug for their 40th wedding anniversary at 19 January 1985.
Suggested recording for example:
LP:
Kickin` up the Sawdust, among others Ashley Hutchings, SHS4073.

Published Dansnieuws 2, February 1985.

JDKÊs Festival of Tribute to Jaap and Dini

Lambert Weelink

Opstelling
Muziek

Lange rij van paren, 1e paar improper, 1e en 2e paar kijken elkaar aan.
Jumping Joan.

A1

1–8

1e Paar met de binnenhand vast naar de 2e plaats en slip uit elkaar;
achterwaarts terug naar de top en slip naar oorspronkelijke plaats, terwijl
2e paar slip naar buiten, ga naar boven; slip naar elkaar en achterwaarts
met binnenhand vast terug naar oorspronkelijke plaats.

A2

1–4

Mannen rug aan rug R-Schouder, terwijl de dames tegen de klok in
rond de set naar elkaars plaats gaan.
Dames rug aan rug L-Schouder, terwijl de mannen met de klok mee
rond de set naar elkaars plaats gaan.

5–8

B1

1–4
5–8

Allen tegenover hun partner Rigadoon pas 2 x.
Halve draw-poussette (met de klok mee). Thuis.

B2

1–4
5–8

Allen tegenover hun partner Rigadoon pas 2 x.
1e Paar cast één plaats naar beneden, terwijl 2e paar met 2 handen naar
de 1e plaats draait.

Voor Jaap en Dini Krug ter gelegenheid van hun 40e trouwdag op 19 januari 1985.
De muziek Jumping Joan is te vinden op de:
LP:
Kickin` up the Sawdust, Ashley Hutchings o.a., SHS4073.

Gepubliceerd in Dansnieuws 2, februari 1985.

