Dronningens Menuet fra Everdrup
I forbindelse med 25 års jubilæet for folkedans i DGI Præstø Amt komponerede jeg 3
melodier. Der blev afholdt en kursusdag i Everdrup forsamlingshus, og melodierne blev
brugt til indøvning af nogle danse som skulle bruges til opvisning i forbindelse med
jubilæet. Een af melodierne blev omskrevet til en Menuet, og dansen blev lavet på stedet,
og den var stort set identisk med 'Dronningens dans fra Fyn', men som menuet.
Opstilling: 3 par i almindelig række
Trin: Menuettrin
Takt

Beskrivelse (Dansen er inspireret af Dronningens dans fra Fyn)

1-8
1-8

1. par mod hinanden, tager højre enhåndsfatning og rundt 4 menuettrin.
Venstre enhåndsfatning og rundt 4 menuettrin

9-16

1. dame til 2. herre og 1. herret til 3. dame, højre enhåndsfatning rundt 2
menuettrin
1. par til hinanden, venstre enhåndsfatning og rundt 2 menuettrin

9-19

1. dame til 3. herre og 1. herret til 2. dame, højre enhåndsfatning rundt 2
menuettrin
1. par til hinanden, venstre enhåndsfatning og rundt 2 menuettrin

1-8

1. dame til 2. herre almindelig enhåndsfatning med indvendig hånd og går 2
menuettrin mod fronten og 2 menuettrin fra fronten.
Samtidig tager 1. herre til 2. dame almindelig enhåndsfatning med indvendig
hånd og går 2 menuettrin fra fronten og 2 menuettrin mod fronten.
Samtidig for 3. dame og 2. herre - 1 menuettrin på stedet så de opførende par
har fjernet sig et trin, derpå mod hinanden og baglæns på plads 2 menuettrin.

9-16

1. dame til 2. herre og 1. herre til 3. dame, højre enhåndsfatning rundt 2
menuettrin.
1. dame til 3. herre og 1. herre til 2. dame, venstre enhåndsfatning rundt 2
menuettrin.

9-16

1. dame til 2. herre og 1. herre til 3. dame, højre enhåndsfatning rundt 2
menuettrin.
1. dame til 3. dame og 1. herre til 2. herre, venstre enhåndsfatning rundt 2
menuettrin.
1. par slutter bagest i egen række.

For hver gang dansen begynder forfra, er der nyt 1. par øverst, 2. par i midten, og 3. par
bagest.

