2019

Dag 1: 2 oktober
Acey Deucey

Centers trade, ends circulate

Teacup chain

1:Specificerade damer gör en Star Right Three Quaters till sin Corner
för en Left ArmTurn. De andra tvådamerna till sina Corners och
gör en Right Arm Turn.
2:De specificerade damerna till sina nya Corners för en Right Arm Turn.
De andra damerna gör en Star Left Once And Quaters för att möta
sina nya Corners för en Right Arm Turn.
3:De specificerade damerna gör en Star Left Once And A Quater till
sina nya Corners för en Right Arm Turn.
De andra damerna rör sig till sina nya Corners för en Left Arm Turn
4:De specificerade damerna till sina nya Corners för en Courtesy Turn
De andra damerna gör en Star Right Three Quaters till sina Corners
för en Courtesy Turn.

Ping pong circulate

Dansarna cirkulerar i ett ytterspår och ett innerspår till nästa plats.
Slutformationen är att ansiktet är åt samma håll som
på den som stog där före.

Dag 2: 9 oktober
Load the boat

Ends cirkulerar och möter tre dansare, vänder sig sedan inåt
Centers Pass Thru, vänder ryggen till sin partner, Partner Trade
och Pass Thru

Extend

Går framåt och bildar en Ocean Wave med det paret som de tittar på
Om dansarna inte tittar på någon, fortsätter paret att kliva fram

Linear cycle

Alla Hinge, den som tittar utåt gör en Fold,
Double Pass Thru och Peel right/left

Coordinate

Alla dansare gör en och en halv Circulate Det mittersta
sex gör en Trade och de två i mitten och två ensamma
cirkulerar framåt till ends plats

Dag 3: 16 oktober
Peel off

Första dansare vänder sig från rör sig i en halvcirkel framåt utåt
från mitten och blir Ends
Nästa dansare går framåt och gör en U–Turn Back

Spin chain the gears

End och Center gör en Trade De nya Centers Cast 3/4
De andra fyra dansare gör en U-Turn Back mot mitten
Very centers Trade och bildar en stjärna och vrider den 3/4
Very centers Trade och med nästa dansare Cast 3/4
De andra fyra dansare gör en U-Turn Back från mitten

Dag 3: 23 oktober
Track two

Vänsterdansarna går Single File till höger och högerdansarna går
Single File till vänster Fortsätt som en Double Pass Thru

… and roll

Dansarna ska vrida sig, individuellt en kvarts varv mer åt det hållet
som de var på väg åt

Dag 4: 30 oktober
Follow your neighbor

De dansare som tittar inåt går ett steg fram, tar med underarms
fattning och gör Turn 3⁄4
De andra går framåt i en liten cirkel 3/4 varv och blir ends

… and spread

Centers glider isär och bli nya Ends, Ends går till Center position

Dag 5: 6 november
Fan the top

Centers cast 3/4, end cirkulerar och blir ends

Explode the wave

Alla tar ett steg framåt, vänder sig innåt och högerhands dra förbi

Explode and

Alla tar ett steg framåt, vänder sig innåt och väntar på nästa call

Dag 5: 13 november
Relay the deucey

End och närmaste Center trade
Nya Centers cast 3/4, de andra gör en Half Circulate
Sexpersonerswaven gör Trade de andra gör Half Circulate
Fyrapersonerswaven gör Trade de andra dansarna Half Circulate
Sexpersonerswaven gör en Trade de andra gör Half Circulate
Fyrapersonerswaven Cast 3/4 de andra gör en Half Circulate och blir Ends

Dag 6: 20 november
Peel the top

Leaders Peel Off medan Trailers extend och alla gör en Fan The Top

Dag 6: 27 november
Diamond circulate

Dansaren går till nästa posion i sin diamant

Flip the diamond

Centers diamond circulate, points gör en run (flip)

Cut the diamond

Centers diamond circulate, points går ihop och trade

2020

Dag 7: 15 januari
Single circle to a wave Dansare mitt emot gör Singel Circle Left 1/2 varv och
går upp i en högerhands wave

Dag 8: 22 januari

Single circle to a wave Dansare mitt emot gör Singel Circle Left 3/4 varv och
-¾
går upp i en högerhands wave

Dag 9: 29 januari
Trade the wave

Dansare som tittar åt samma håll gör en Trade

Grand swing thru

Alla som kan höger hands trade, sedan vänster hands trade

Crossfire

Ends gör Cross Fold, Centers trade och extend

Dag 10: 5 februari
All eight spin the top

Centerdansare och närmaste utsidesdansare gör Arm Turn 180
Ny centers gör Star Three-Quarters framåt och de nya ends
går framåt One-Quarter till samma person de startade med

Cut the diamond

Centers diamond circulate, points går ihop och trade

Dag 10: 12 februari
Chase right

Högerdansaren gör en Right U-Turn back, alla Split Circulate Twice

Dag 10: 19 februari
Spin chain and
exchange the gears

End och Center gör en Trade De nya Centers Cast 3/4
De andra fyra dansare gör en U-Turn Back mot mitten
Very centers Trade och bildar en stjärna
Dansaren som tittar ut leder och vrider den 3/4
Samma leder i en Single File Column Circulate
Dansare 1 går runt 3/4 varv och dansare 3 går 1/2 varv
Dansare 2 och 4 går framåt och blir ends på en Wave

Dag 11: 26 februari
Dixie grand

Den som kan startar med höger hand dra förbi, vänster med nästa
och höger med tredje

