CLARE LANCERS
4 páros set tánc
Első figura – A négyzet (The Square) (Reel) 160 ütem
Mindenki
Lead around

Swing
Top pár
Swing

Square
(négyzet fésüléssel)

Mindenki
Swing a sarkon
Swing a partnerrel
Top pár
Swing, Négyzet
Mindenki
Swing a sarkon
Swing a partnerrel
Side pár
Swing, Négyzet
Mindenki
Swing a sarkon
Swing a partnerrel
Side pár
Swing, Négyzet
Mindenki
Swing a sarkon
Swing a partnerrel
House around

Kiinduló helyzet: a fiúk belül, lányok kívül, keresztkézfogás. Az
óra járásával ellenkező irányban a fiúk körbevezetik a lányokat reel
lépéssel, amíg vissza nem érnek a helyükre, a fiú kifordítja a lányt
(két kéz alatt), és tánctartástba állnak. (8 ütem)
Swing a partnerrel. (8 ütem)
Az 1 top fiú, 2 top lány középre táncol reel lépéssel, bal váll-bal
vállal elhaladnak egymás mellett, fél fordulattal balra
szembefordulnak egymással, (4 ütem) tánctartásban swing, majd
kihátrálnak a helyükre (4 ütem)
Átfésülnek a top párok a szemben lévő helyre úgy, hogy a 2 lány
megy középen, ott a párok jobb váll-jobb vállal helyet cserélnek,
vissza fésű, megint a lányok középen.
Párok jobb váll-jobb vállal elhaladva egymás mellett a sarokra
érkeznek. (8 ütem)
Lányok jobbra, fiúk balra fordulva swingelnek a sarkon a másik pár
ellenkező nemű tagjával (8 ütem), swing saját partnerrel az eredeti
kiindulási helyen (8 ütem)
Ugyanaz mint fenn, csak most az 1 top lány, 2 top fiú swingel
középen.

Pass by

16 ütem

16 ütem

16 ütem
16 ütem

Az 1 side fiúnak (az 1 toptól balra lévő) és 2 side lánynak swing.
Négyzet a side pároknak.

16 ütem
16 ütem

Az 1 side lány, 2 side fiú swinggel.

16 ütem
16 ütem

Mindenkinek house around, az utolsó két lépést duplázva.

Második figura – Fordítsd a lányt (Turn the Lady) (Reel)
Mindenki
Lead around
Swing
1 Top pár
House within
Turn the lady

16 ütem

8 ütem

192 ütem

16 ütem

1 top pár house around a seten belül.
Az 1 top pár a helyén áll egymással szemben, jobb kéz fogással a
fiú pörgeti a lányt az órajárással megegyező irányban.
A pár továbbra is jobb kéz-jobb kéz fogással áll, és egymást kicsit
„meghúzva” jobb váll-jobb vállal elhaladnak egymás mellett (2
ütem), elengedik a kezüket, megfordulnak (2 ütem), ismét
eltáncolnak egymás mellett (2 ütem), és megfordulva a side párok
vonalában egy sort alkotnak úgy, hogy az utolsó 2 ütemre a 2. top
pár is kiáll a sorba. Így egymással szemben két sor lesz (4-4 fő)

8 ütem
8 ütem
8 ütem

CLARE LANCERS
Mindenki
Be-ki
Swing
2 Top pár
Mindenki
Be-ki 2×, swing
1 Side pár

Mindenki
Be-ki 2×, swing
2 Side pár
Mindenki
Be-ki 2x, swing
House around

2. old.
A két sor egymás felé táncol reel lépéssel (2), majd vissza (2) 2×, a
második visszánál a top párok a helyükön maradnak, csak a side pár
hátrál.
Swing saját partnerrel
House within, Turn the lady, Pass by
az előbb leírtak szerint

Swing 8

Swing a partnerrel
Ismétlés
House around

House within, Turn the lady, Pass by
Eltáncolják a figurát, de most a side-ok állnak a topok mellé, és így
alkotnak sort.

Mindenki
Wheel (kiscsillag)

24 ütem

16 ütem
24 ütem

House within, Turn the lady, Pass by
az előbb leírtak szerint

16 ütem
Mindenkinek house around, az utolsó két lépést duplázva.

8 ütem

144 ütem

16 ütem

Lányok be-ki 2× reel lépéssel
Fiúk be-ki-be, az utolsó 2 ütemre beteszik a bal kezüket középre, és
beállnak a következő figura kiinduló pozíciójába.
A fiúk bal keze középen, a jobbal a lány derekát fogva (a lány bal
keze a fiú jobb vállán) a párok haladnak az óra járásával ellenkező
irányban 6 ütemre (1 teljes kör), majd egymás felé fordulva
megfordulnak (2), és vissza táncolnak 6 ütemre a helyükre és újra
megfordulnak.
A set tagjai összekapaszkodnak úgy, hogy a bal kar felül, jobb kar
alul, swing az órajárással megegyező irányban 8 ütemre, vissza 8
ütemre.
Lányok be-ki; fiúk be-ki; Wheel; swing 8; swing a partnerrel
Mindenkinek house around, az utolsó két lépést duplázva.

Negyedik figura – Kicsi csillag és swing (Wheel and Swing) (Reel)
Mindenki
Lead around
Swing
Top pár
House within
Lead around

8 ütem
24 ütem
16 ütem

Harmadik figura – Szemtől szembe (Face to Face) (Reel)
Mindenki
Lead around
Swing
Lányok
Be-ki
Fiúk
Be-ki
Mindenki
Wheel (kicsi csillag)

8 ütem

8 ütem
8 ütem
16 ütem

16 ütem

8 ütem
56 ütem
8 ütem

192 ütem

16 ütem

1 top pár house around a seten belül
Mindkét top párnak lead around keresztkézfogással az órajárással
megegyező irányban. (a seten belül egy teljes kör+egy negyed tehát
a tőlük eredetileg balra lévő side-dal táncolják a csillagot)
4-en beteszik a jobb kezüket középre és egymás kezét megfogva 4
ütemre haladnak az órajárással megegyező irányba, majd
megcserélik a kezüket és az órajárással ellenkező irányba táncolnak
4 ütemre vissza a kiindulási helyükre.

8 ütem
8 ütem

8 ütem

CLARE LANCERS
Mindenki
Swing 4
Swing a partnerrel
Top pár
House within
Lead around
Mindenki
Wheel (kiscsillag)
Swing 4
Swing a partnerrel
Side pár
Mindenki
Side pár
Mindenki
House around

3. old.
Négyes swing az órajárással megegyező irányban, az utolsó ütemre
mindenki visszaérkezik az eredeti kiindulási helyére.

2 top pár house around a seten belül
Mindkét top párnak lead around, de most az órajárással ellentétes
irányba.
Előzőek szerint, de a másik side párossal kerülnek össze.

Slide

Be-ki
Dance back and Swing
Kalács és felsorakozás
Slide
Be-ki
Visszatánc és Swing
Kalács és felsorakozás
Slide
Be-ki
Visszatánc és Swing
Kalács és felsorakozás
Slide
Be-ki
Visszatánc és Swing
House around

8 ütem
8 ütem

8 ütem
8 ütem
8 ütem
Ugyan az, mint eddig a toppoknak.
1 side House within; Lead around (órajárással megegyező irányban )
Wheel (kiscsillag); swing 4, swing a partnerrel
2 side House within; Lead around (órajárással ellentétes irányban )
Wheel (kiscsillag); swing 4, swing a partnerrel
Mindenkinek house around, az utolsó két lépést duplázva.

Ötödik figura – Felsorakozás (The Line-up) (Reel)
Mindenki
Lead around
Swing
Ismétlődő rész:
Chain and line-up
(kalács és felsorakozás)

8 ütem
8 ütem

16 ütem
24 ütem
16 ütem
24 ütem
8 ütem

192 ütem

Ezt a figurát végig mindenki táncolja.

A partnerek egymással szembe fordulnak, jobb kezet adnak
egymásnak, elhaladnak egymás mellett, a szembejövőnek bal kezet
adnak, tovább haladnak és a kiindulási helyükkel szemben lévő
helyen összetalálkoznak a partnerükkel, tánctartásban swing 2ütemre (8 ütem)
Folytatják a kalácsot a következő 6 ütemre, és végül mindenki
felsorakozik az első top pár mögé úgy, hogy az 1 top saját
kiindulási helyén „magának háttal” áll, a lány a fiú jobbján, és
felsorakozik az összes fiú a fiú mögé, az összes lány a lány mögé.
Így kialakul két oszlop.
(sorrend: 1 top, 1 side, 2 side, 2 top)
Slide lépéssel a fiúk balra, a lányok jobbra haladnak 1 2, 1 2, 1 2,
123 (4 ütem) Vissza a fiúk jobbra, a lányok balra ugyanígy, de
közben a két oszlop átfésül egymáson, és a végén szembefordul
egymással.
Két sorban állnak a táncosok, kézfogással táncolnak be-ki 2×
Mindenki visszatáncol a kiindulási helyére (4 ütem), swing saját
partnerrel tánctartásban (4 ütem).
Ugyanaz mint fönt, de most az oszlop a 2 top mögé sorakozik.
(sorrend: 2 top, 2 side, 1 side, 1 top)

8 ütem
8 ütem
16 ütem

8 ütem

8 ütem
8 ütem
40 ütem

Ugyanaz mint fönt, de most az oszlop az 1 side mögé sorakozik.
(sorrend: 1 side, 2 top, 1 top, 2 side)

40 ütem

Ugyanaz mint fönt, de most az oszlop a 2 side mögé sorakozik.
(sorrend: 2 side, 1 top, 2 top, 1 side)

40 ütem

Mindenkinek house around, az utolsó két lépést duplázva.

8 ütem
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