
Les Lanciers
La Dorset

( )p,;tilling; 1 por i kvadrille.
'l'rin; (lhas.ritrin, ganglrin, croi"'d og pa.t de ba.t.

Komplinent;a)
h)

3

lil skridt til siden eller en clrelning.

Herren samler.ftidderne, og damen selter
clen ene fod bagved den anden.

c-cl) Heten bukker / damen nejcr-

Hver tlan.tefigur hegynder mecl ho1re./'od med mindre

atnlat er angivet.

llver lur .slutter med et klap på sidste taktdel.

l. tur (La Dorset).

| -4
5-8
9-t2

l3 - t6

t7 -20

2t -24

l-4

5-8

Forspil.
Kornplirnent for egen danser.

a) l. herre og 2. darne danser nrod hinanderr rned I chassdtrin

og 2 gangtrin, sluttende med et nik. Der danses baglæns til
egen plads rned I chassetrin og 2 gangtrin.

l. herre og 2. dame danser igen mod hinanden, tager højre

enhåndsfatning, danser I gang forlæns mndt og slilter på

egen plads, 3 chassdtrin og 2 gangtnn.

b) l. og 2. herre tager egen dame om livet med højre arm og

tager hendes venstre hånd i egen venstre.

L og 2. par bytter plads med 3 chassetrin og 2 gangtrin,

i,let 2. par åbner for l. par. På rnodsat plads drejer palrene

sig avet om, herren baglæns og damen forlæns.

l. og2. par byter til egne pladser, idet l. par åbner for

2. par,3 chass6trin og 2 gangtnn.

c) Alle vender sig rnod fieruned danser. Et kornpliment til
venstre og et kornplirnent til højre.

Venstre 6nhåndsfatnilrg med fiemmed datrser, I orngang

forlæns rundt, 3 chassetrin og 2 gangtrin.

2. herre og l. dame danser afd. a).

I . og2. par danser afd. b), I . par åbner først.

3. hen'e og 4. datne danser afd. a).

3. og 4. par danser afd. b), 4. par åbner først.

4. herre og 3. dame danser afd. a).

3. og 4. par danser afd. b), 3. par åbner først.

Afd. c) er ens i alle 4 gennetndansninger.



2. tur (La Victoria).

t -4
5-8
9- t0

ll - I2

t3-14

t5 - t6
17- 18

t9 -20

2t -24

ForspiI
Kornplirnerrt for egen danser.

l. a) I . og2. par danser med parvis håndfatning rrod hinarrden,
I chassetrin og 2 ganglrin, sluttende rned et nik for mod-
stående dauser.

Derefter darrser parrene baglæns til egen plads,

I chass6trin og 2 gangtnn.
l. og2. herre bliver stående og fører rned parvis hårrd-
fatning deres damer i en lille bue ind, så hene og dame får
front til hinanden, I chassdtrin og 2 gangtrin
For egen danser udføres et kompliment til venstre.

b) Herren og damen slipper hinanden og danser hver for sig
sidelæns til højre rned I chassdtrin (h.v.h.), sætter venstre
fod fororn højre og laver en lille hælhævning (croise).
På sarnrne nråde danses til venstre (forbi egen danser),
begyndende med venstre fod.
Højre enlråndsfatning med egen danser, I gang forlæns
nrndt, 3 chassdlrin.

l. og 2. par slipper egen og
danser baglæns ud til fiemmed
danser, så der darures 2 rækker
med 3. og 4. par, 2 gangrin.

+D H>
HD
D l-t

<FI D:

| -4

5-8

c) Rækkerne danser mod hinanden og tilbage igen, I chass6-
trin og 2 garrglrirr hver vej.
Parvis tohåndsfatning med egen danser, I gang medsols
nrndt på egen plads,3 chassetrin og 2 gangtnn.

Gentages på sarrme rnåde af l. og 2 par.

Gentages på sarnme måde af 3. og 4. par.

I afd. b) dannes rækkerne med L og 2 par.

Gentages på sarnme måde af 3. og 4. par.
I afd. b) dames rækkeme med l. og2. par.

2

3



3. tur (Les Moulinets).

g,. al lih Les Moulinets t-4
5-8
9- t0 I

il-12
t3 - 14

t5 - 16

t-2

3-4

5-6

7-8

Forspil.
Kornpliment for egen danser.

a) 2. dame danser fiem til midten af kvadrillen, I chassdtrin og
2 gangtrirr.

l. herre danser frem til 2. darne, I chassetrin og 2 gangtrin.
2. dame og L hene gør et kornplirnent til venstre overfor
hinanden.
Alle vender sig med fiont mod egen danser og gør et

komplirnent for denne.

I vendingen træder l. hene ud mod egen plads.

b) Damerne tager højre 6nhåndsmølle med tornmelgreb og
danser mndt til modstående herre, 2 chassetrin.
Modstående hene giver venstre hånd til damen og lægger
annen om hendes liv. Herren fører darnen en gang forlæns
nrndt, 2 chassetrin.

Damerne tager højre enhåndsmølle med tommelgreb og
danser rundt til egen herre, 2 chassetrin.

Herren giver venstre hånd til egen dame, lægger annen
om hendes liv, og fører hende en gang forlæns mndt,
2 chassdtrin.

a) l. dame og 2. hene danser på samme måde.

a) 4. darne og 3. hene danser på samme måde.

a) 3. dame og 4. herre danser på samme måde.

Afd. b) er ens i alle 4 gennemdansninger.
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4. tur (Les Visites).

t-4
5-8
9- t0 I

ll - l2

t3 - t4

l5 - 16

Forspil.
Kornplirnent for egen danser.

a) l. par danser rned parvis håndfatning hen foran 3. par,
I chassetrin og 2 gangtrin (visit).
I . og 3. par gør et kompliment
( l. par til venstre og 3. par til højre).
I . par danser derpå hen foran 2. par, I chass€trin og
2 gangtrin.
I . og 2. par gør et kompliment
( I . par til venstre og2. par til højre).

I . og2. par giver venstre hånd til egen danser, og herren
lægger højre arm om damens liv.

b) Herrerr fører damen sidelæns til venstre, og danser selv
sidelæns til højre idet fatningen slippes, I chass6trirr,
I croise og 2 pas de bas. Herren begytder med højre og
dalnen med venstre fod.
Det sarnme til modsat side (damen forom herren). FIenen
begynder med venstre og darnen med højre fod.

c) l. og 2. par danser halvkæde til modsat plads, 3 chassdtrin
og 2 ganglrin.
l. og2. par danser halvkæde lrjem til egen plads,

3 chassdtrin og 2 gangrin.

2. par visit hos 4. og derefter hos l. par o.s.v.
3. par visit hos 2. og derefter hos 4. par o.s.v.
4. par visit hos l. og derefter hos 3. par o.s.v.

t] -20

21 -24

1-4

5-8

2.

-).

4.
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Les Lartciers

5. tur (Les [,anciers).

t-4
5-8
9- t6

Forspil.
Komplirnent for egetl danser.

l. a) Kæde til rnøde med egen på modsat plads, begyndende

med venstre hånd til fiemmed danser, 4 chassetrin

Der tages højre enhåndsfatning med egen danser og danses
t/z atTlgang venstre rundt, 4 gan$rin og et kornpliment til
venstre overflor egen.

Idet man drejer'/t omgang højre omkring danses kæde til

egen plads,4 chassetrin. Der tages højre enhåndsfatning

med egen danser og danses t/z ornpan! venstre rundt,

4 gangrin og et kompliment til venstre overfor egen.

Opstilling pa række: Alle giver venstre hånd til egen og

herren lægger højre arm om damens liv. l. par drejer
t/z afilSang avet om, herren baglæns og damen forlæns.

3. par stiller sig bag l. par og 4. par bag 3. par.2. par

bliver stående (gangtrin).

b) Herren fører damen sidelæns til venstre, og danser selv

sidelæns til højre idet fatningen slippes, I chassetrin,

I croisd og 2 pas de bas. Herren begynder med højre og

damen med venstre fod'
Det samme til modsat side (damen forom herren). Herren

begynder med venstre og damen med højre fod.

Anført af forreste danser svinger herrerne til venstre og

damerne til højre og danser i gåsegang ned langs rækken

og tilbage igen, l6 gangtrin. Herrerne og damerne slutter

over for egen danser i hver sin række. Herren begynder

rned venstre og datnen med højre fod.

c) Rækkeme danser mod hinanden og tilbage igen, I chasse-

trin og 2 gangtrin hver vej.

Parvis tohårrdsfatning med egen danser, I gang medsols

rundt på egeri plads,3 chass6trin og 2 gangtrin.

d) Herrerne danner venstre 6nhåndsmølle med tommelgreb og

åben livfatning med egen dame og de danser 2 omgange

rrrndt, 8 chassetrin.

9 - t6

r8 - 21

2)-25

l8-25

26-29

30-33

l-8

l1

l4 l5



3

Cenlages på samtne rnåde.

Opstilling på række: 2., 4., 3. og I

Gentages på sarnrne måde.

Opstilling på række: 3., I .,2 og 4

Gentages på sarune måde

Opstilling på række: 4.,2.,1. og3
Turen slutter rned kæden.

par

par
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Les Lanciers blev som tidligere nævnt danset både på land og i by. I de lidt

bedre kredse i byenre var dett i rnange år en fast del af et balprograrn. Til et

sådant bal var der ofte balkort, som damerne anvendte til at notere med hvem,

de skulle danse de forskellige danse.

Ilvert år fra 1869 og flere årtier {i'enr udkom "Dalttentes Noterings-Kalender"
på August Westrups forlag i København. Kalendeme indeholdt ud over et

kalenderafsnit også portrætter af kendte og kongelige, smådigte, [est- og

rnærkedage, de nordiske rninisterier, gåder, regnskabsbilag men også

"Balnotitser for sæsonen".

En darne ved nawt Ernrna Schienring havde en sådan bog iudgaven fra 1871.

Man ser, at hun ftedag d.29. december l87l har været til bal hos Captain

Dons's, og har danset Les Lanciers trted P. B. Petersen, og hun var til bal

rnaudag d. l januar 1872 hos Kat.nttterråd Kolby, hvor htttl darrsede Les

Lanciers mecl H L.unrt.

Ja, der er r.nange steder, tnan katr finde oplysnirrger til dalutelse af et salnlet

billede al Les Lanciers trdbreclelse.

par

l:9 - l6:l

l6

Forside al'"Damernes Noterings-Kalender for I 87 I "

l7


