
Lanciers med vals - !
Hvad gør man, når danserne ikke vil føl-
ge insrruktionen? -

Det var situationen i Frankrig, Eng-
land og USA i sidste halvdel af 1800-tal-
let, når man dansede Les Lanciers, Fran-
caise og lignende danse.

Når nu tidens dansemode var at danse
parvis, polka, mazurka og fremfor alt vals
- - nej, man måtte styre sig.

Men i lystigt selskab gik naturen over
optugtelsen: man roterede parvis i
opføringerne under brug af tilfældige rrin
som passede til musikken, ikke sjældent
til gene for de øvrige.

I de finere kredse blev det opfattet som
dårlig maner at valse i Les Lanciers. Hvad
man gjorde i offentlige balsale og i priva-
te hjem, dvs. 90% af alle dansende.

- På den anden side: skulle interessen
for Lanciers fastholdes, så ...

En løsning her og nu var at legalisere
det: indlægge vals på de rigtige steder,
både i dansen og i musikken.

Det gjorde en dansemester i Paris,
Frans;ois Paul, omkring 1880. Han var

endvidere direktør for casinoet i havneby-
en Dieppe. En sommer, midt i badesæso-
nen, introducerede han Les Lanciers VaI-
ses, med let ændrede figurer i forhold til
den kendte Lanciers og med en helt ny
musik af L.-c. Desormes. Den succes,
som dansen fik ved kysten, banede vejen
for en rriumferende entre i de parisiske
saloner.

Denne dejlige dans fortjener at blive
oplevet. Det vil ske på et kursus i Slan-
gerup søndag den 22. okt. (se annoncen
andetsteds i bladet).

For at belyse de mange facetter af Les
Lanciers (The Lancers) vil vi samme dag
danse den allerførste version af dansen, i
den form den blev præsenteret ved en fest
i Dublin i 1817. Man vil måske blive
overrasket over, hvor meget der er foran-
dret.

Kilde til Les Lanciers Valses: G. Desrat:
Dictionnaire de la Danse, Paris, 1895



Lanciers på 100 måder når vi ikke, men lad os danse:

The Lanciers: Den allerførste version, præsenteret ved
festen i Dublin 1817.
Les Lanciers Valses: En fransk version fra o. 1880 med
indlagt vals!

Instruktør: Poul Kjær Mortensen
Musik: Ove, Kristina og Louise
Søndag den 22. oktober 2000 kl. 10.00-16.00
Teatersalen på Kingoskolen i Slangerup

Kom og vær med til nogle lærerige timer. Medbring madkurv og kaffe.
Kursusafgift: kr. 75,-

Tilmelding til: Bodil Mejer, tlf. 47334654

Slangerup Folkedansere



Lanciers llled vals - nu på cd
I oktobemummeret sidste år fortalte
jeg om oprindelsen til en speciel
fransk Lanciers-variant med helt sin
egen musik, hvor man vekslende
danser chasse trin og parvis vals.

Dansen blev præsenteret på et kur-
sus i Slangerup og blev vel modta-
get. Det samme var tilfældet på en
Lanciers-aften i Storkøbenhavns

Amt i januar. Udover det særlige at
danse vals kommenterede man
begge steder den dejlige musik. Og
er man inde i Lanciers-traditionen,
er dansen ikke svær.
Musikken er bearbejdet af Ove Bent-
zen efter den franske orkesterver-
sion og udgives i versioner for vio-
lin hhv. for klaver (som kan benyttes
enkeltvis eller sammen). Dansebe-
skriveisen har undertegnede stået
for på baggrund af Desrat' s "Danse-
leksikon" fra 1895.
Vi har følt et stort ønske om en ind-
spilning af musikken. For dansein-
strutøren må det være en væsentlig
håndsrækning, og for spillemanden

kan det være en vejledning, ikke
mindst vedrørende overgangene
mellem chasse og vals.

Nu foreligger musikken på eD, ind-
spillet med klaver og 2 violiner.
Med henblik på den direkte brug af
cd' en til dans har vi ladet dansen
indspille i dels den oprindelige
korte version med 2 gennemspil-
runger i hver tur, dels med 4 gen-
nemdansrunger efter dansk tradi-
tion.

Se annoncen for Les Lanciers Valses
andetsteds i bladet.

Poul Kjær Mortensen



Lanciers med indslag af vals
Dansebeskrivelse, kr. 40,-
Noder for violin, kr. 40,-
Noder for klaver, kr. 40,-
CD-indspilning, kr. 75,-

Samlet udgivelse, kr. 175,-

FORENING FOR

HISTORISKE DANSE
Carl Plougs Vej27, 3000 Helsingør

49201687
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