NVS 65 jaar

Liesbeth Krijgsman, 2011

Formatie
Muziek

5 paren set + 1 vrouw op 6e plaats.
Cd SKBO 02 Farnicle Huggy (track 13 Bonny Kate of Perth)

A1

1–4
5–8

Set en draai om jezelf tegenover partner.
2 Passen naar achter, steek over met partner rechterschouder en loop ver door
(eindig: ♀♀up, ♂ down).

A2

1–8

N – traject lopen:
Topvrouw en man 5 (aldoor dezelfde persoon): loop naar elkaars plaats
(linkerschouder passeren) in 8 passen, scherpe bocht naar links en loop naar
huis (8 passen), waarbij iedereen volgt !

B1

1–4

V – figuur voor 5 paren:
Rug aan rug met partner, eindig in ‘Ocean Wave’ (partner L hand, buur R
hand).
Set voor en terug, draai met partner L handtoer halfom (Ocean Wave).

5–8
B2

1–4
5–8

Set voor en terug, draai met partner L handtoer halfom (Ocean Wave).
Set voor en terug (laat dan handen los), iedereen cast naar R (♀♀1 plaats naar
beneden, ♂ naar oorspronkelijke plaats) [nieuwe partner].

B1

1–4
5–8

Terwijl: vrouw 6 maakt S figuur :
Set op de plaats, steek over en
Loop tot achter ♂♂3 en draai mee met L hand (terwijl paar 3 L handtoer
halfom doet).

B2

1–4
5–8

Loop tot achter ♂ 2 en draai mee met L handtoer halfom.
Loop om ♂ 1 heen en steek over naar 1e plaats (alle♀♀♀♀ opgeschoven).

De opstelling van 5 paren + 6e vrouw is gekozen, omdat de caller dan links 6 mensen ziet
staan en rechts 5 mensen, ofwel: 6 5 (65 jaar).
In 2012 bestaat de NVS alweer 66 jaar. Dan kan de dans met een kleine aanpassing gedanst
worden met 6 paren (6 6). Paar 6 loopt dan de S figuur; na de set op de plaats (B1-2) passeren
ze elkaar langs R schouder.
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