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L’Interrompie
Stor ring. 8 takter åt vänster, 8 takter åt höger
REFRÄNG 32 takter. Prim
Damkors. 8 takter
REFRÄNG 32 takter. Sec
Kavaljerkors. 8 takter
REFRÄNG 32 takter. Prim
Var med sin. 8 takter
REFRÄNG 32 takter. Sec
Stor ring. 8 takter åt vänster, 8 takter åt höger
----------------------------------------------------------------------------------REFRÄNG 32 takter:
(Beskrivet för Prim-varianten)
Primparen gör pousette fram och tillbaka. Kavaljer och dam i primparen
vänder sig mot varandra på plats. Primparen gör pousette (ett gavottesteg bakåt
för kavaljeren och framåt för damen, ett gavottesteg framåt för kavaljeren och
bakåt för damen, dubbel handfattning). Båda i paret vänder sig in mot
uppställningen igen och står sida vid sida som i ursprungsuppställningen.
Så promenad till kontraplats. Primparen promenerar över till kontraplats.
Paren möts till höger. Paren går inte ända ut till kontraplats utan stannar i mitten
vända mot varandra.
En kavaljer och vis a vis dam gör pousette fram och tillbaka. De två
primkavaljerena gör posette fram och tillbaka med sin vis a vis dam.
Och chasse till höger och vänster. Primkavaljererna och vis a vis damerna
vänder sig så att paren står rygg om rygg i mitten av uppställningen. Sedan gör
de tre sidsteg och ihop, åt höger och åt vänster.
Och dos a dos. Primkavaljerena och vis a visdamerna vänder sig mot varandra
och gör dos a dos. Gå till höger om varandra och runt varandra rygg om rygg.
Så allemande med egen moitie. Sedan åt hörnet med egen moitie. Primparen
vänder sig mot egen moitie. Paren går med dubbel handfattning runt medsols i
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paret, förflyttar sig och stannar mitt för paret som primkavaljeren stod vänd mot
när turen började.
Och chaine till sin plats. De andra 6 vis a vis gör det samma. Par 1 och par 4
står mitt emot varandra. De gör en kedja och börjar med höger hand rakt fram.
Fyra taktslag per hand. Paren slutar på sin ursprungliga plats. Paren 2 och 3 gör
samma sak samtidigt.
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