
Skót tánctanfolyam 13. óra 
 

Figurák: 
 

Promenád (Promenade) 2-3-4 páros táncolhatja, 2 illetve 3 páros esetén a figura jobbra lépéssel kezdődik. 

Kiindulás a három páros egymás mögött a szett közepén áll, promenád tartásban (jobbkéz a jobb kézben, bal a 
balban, a lány a fiú jobbján áll).  

3 párosos promenád a végén lecsúszással: 
1. Mindhárom páros kilép egyet jobbra. Az 1-es fiú elkezdi beforgatni a partnerét. 

2. Az 1-es páros keresztbe megy a szetten a fiú oldal felé fordul és elkezd lefele fordulni, a többi páros követi. 

3. Az 1-es páros tovább táncol lefele a fiúk oldalán, a többi páros követi. 
4. 1-es páros betáncol a szett közepére a többiek követik. 

5. 1-es páros feltáncol, 2-es mögötte befordul, 3-as követi. 
6. 1-es páros továbbra is felfelé táncol, 2-esek szintén, 3-asok befordulnak a szett közepe felé. 

7-8. Minden páros elengedi a partnere kezét, 1-es páros lecsúszik második helyre, a 2-esek átlósan kitáncolnak az 

 első helyre, 3-asok eredeti helyükre érkeznek. 
 

Grand Chain for three couples (három párosos nagy kalács) 
A figura a szett széléről indul, 3 páros táncolja. Az 1. páros tagjai egymás felé kezdenek, a 2. és a 3 páros tagjai a 

szett szélén cserélnek helyet. Lépés: Nyolc haladó lépés. 
Időtartam: Nyolc bar zene. 

1. Az 1. páros tagjai egymással, a 2. és 3. páros tagjai a széleken jobb kézzel helyet cserélnek. 

2. Mindenkinek bal kezes helycsere a szembejövővel. 
3-4. Mindenkinek jobb kezes helycsere. 

5. Mindenki bal kézzel cserél a szembejövővel. 
6. Mindenkinek jobb kezes helycsere. 

7-8. Mindenki ballal cserél és kiáll az eredeti helyére. Az 1. fiúnak és a 2. lánynak Polite Turn. 

 
Táncok: 

The Jindalee Jig  J32 (2/4L)                                                                       Sheila Gradon, St Columban Book 
1-8 1-es és 2-es páros jobb kézzel forog egy teljeset, majd bal kézzel forog egy teljeset, a végén középen 
maradnak. 
9-16 1-es és 2-es páros Pomenade-ot táncol. 
17-24 1-es páros levezet középen, majd visszavezet második helyre (2-esek fellépnek). 

25-32 2-es és 1-es páros karikát táncol (balra, jobbra). 

Easy Peasy R32 (2/4L )                                              Emma Allsop & Heather Blair, RSCDS Graded Book 2.8 
1-8 1-es és 2-es páros karikát táncol (balra, jobbra). 
9-16 1-es páros levezet középen, majd vissza. Középen maradnak, 2-es páros belép mögéjük. 

17-24 1-es és 2-es páros Pomenade-ot táncol. 
25-32 1-es és 2-es páros ¾ kalácsot táncol, a végén 2-es és 1-es páros üdvözöl. 
 

Bedrule S8x32                Betty Grant (1984) RSCDS Book 33 

1-8 1-es és 2-es párosok a saját oldalukon lévő azonosnemű partnerrel szembefordulnak, forognak két kézzel egy 

teljeset (4 számolás), kinyílnak egy négy emberes karikába csak balra, majd az 1-es és a 2-es párosok 
forognak egy teljeset két kézzel, amit középen fejeznek be promenád-tartásban (4 számolás), 3-asok belépnek 

szintén. 
9-16 Az 1-es, 2-es és 3-as párosok táncolnak egy promenádot, amit úgy fejeznek be, hogy az egyes páros lecsúszik 

2. helyre, a 2-esek első helyre érkeznek. 

17-24 Az 1-es és a 3-as páros táncol egy teljes jobb kupolát, majd a 2-es és 1-es páros egy teljes bal kupolát. 
25-32 Az 1. páros jobb vállas 3emberes nyolcast táncol a 2. és 3. párossal a széleken. Az 1. páros jobb vállal kezdi a 

nyolcast a 3 páros felé. 
 

Mrs Stewart's Jig J32          RSCDS Bk 35 

1-8 1.pár üdvözöl a lány kifordul, két helyet lecsúszik, a fiú követi. A lány keresztül táncol a szetten és megkerüli a 
3-as fiút, mialatt partnere a 3-as lányt kerüli meg. A végén az 1-es páros a 3-as párost nézi, a 2-es páros 7-8 

bar-ra lép fel. 
9-16 2, 1, 3-as párosok táncolnak egy Grand Chaint, amit a 2-es és az 1-es fiú kifelé fordulva fejez be. 

17-24 2-es és 1-es páros táncol egy Ladies Chaint. 
25-32 2, 1, 3-as párosok táncolnak egy Be-Ki-t, majd az 1-es páros forog jobb kézzel másfelet 8 számolás alatt. 



Happy Christmas J32           David Jones 

1-8 1, 2, 3-as párosok táncolnak egy Grand Chaint. 
9-16 1, 2, 3-as párosok üdvözölnek, majd az 1-esek levezetnek, őket követik a 2-es és 3-as párosok, keresztbe 

váltanak a 3-as pozíciónál, majd visszatáncolnak a helyükre az ellentétes oldalon. 

17-24 1, 2, 3-as párosok táncolnak egy Be-Ki-t, forognak a partnerükkel jobb kézzel másfelet. A 3-as páros tagjai a 
szélen fejezik be a forgást. Az 1-es, 2-es párosok középen maradnak. 

25-32 1. és 2. pár pousette. 
 
 
 


