ABC-dans
ABC-dans, vad är det?
Tänk om man kunde "sälja" Square Dance till alla under årets alla
dagar i stället för några veckor före en kursstart, en kursstart som
kanske inte samlar tillräckligt många för att genomföra kursen. Tänk
om man kunde sälja dans i stället för kurs!
Det är i grunden vad ABC-dans handlar om. I stället för att erbjuda en
kurs på en eller flera terminer som många kanske inte vågar binda upp
sig för, erbjuds en kväll med dans, Square Dance. Inga krav på
förkunskaper finns och heller inga påtryckningar om att gå en kurs.
Detta liknar i mångt och mycket en "One Night Stand" men konceptet
går ett steg längre.
Om man nu som deltagare tyckte att det här med Square Dance är
ganska kul, kanske man vill göra det igen inom en snar framtid. Det är
då själva idén med ABC kommer in. Nästa gång man anordnar en
dans utan krav på förkunskaper får deltagarna prova något lite
annorlunda. Vid varje tillfälle lärs ett tiotal grundcall ut. Dessutom får
man lära sig en påbyggnadsmodul om ca 5 call. Denna är olika för
varje gång. Om man har tre moduler och kallar dem för A, B och C så
har man ett system med tre oberoende danskvällar. Det spelar ingen
roll i vilken ordning man besöker en dans, om det är A, B eller C den
kvällen. För dem som dansat alla tre varianterna (25 call), kan man
också ordna speciella ABC-danser med hela materialet. Dessa
entusiastiska dansare kanske också är intresserade av en vanlig kurs,
man har ju redan en bra start. Detta är dock inget som brådskar utan
det går att fortsätta besöka vanliga A, B eller C-danser.

Hur har idén uppkommit?
Idén till det här systemet kommer från ett antal callers i USA som
håller på att sätta det i verket i detta nu. Det finns en hemsida (se
nedan), med allt som rör ämnet. Där finns alla detaljer om moduler
mm. Där finns redan en del koreografi att använda för de moduler
man enats om att använda. Mer material utlovas efterhand.

Vilka erfarenheter finns?
Är detta något vi skulle kunna använda i Sverige? Självklart är det så,
men exakt hur det skulle gå till blir beroende av hur situationen ser ut
i olika regioner och klubbar. Kanske krävs samarbete mellan klubbar
för att orka dra det hela, det är ju ett åtagande med viss långsiktighet.
En del klubbar har provat på ABC-dans, men det är ännu för tidigt att
få någon riktig uppfattning om resultatet.
Det skulle vara intressant att veta hur många som redan nu har testat
eller har planer på att testa ABC-dans. Här finns i alla fall plats för
kreativa pionjärer.
Vi har fått en redovisning från Göteborgsalliansen som provat flera
danser under sommaren.
Jag tänkte redovisa lite erfarenheter och tankar efter att ha provat
danser under våren och sommaren 2006 i Saltsjö's regi.

Uppbyggand
Körschema
Alla gånger
1. Dancer naming
Partner/Corner
Heads/Sides
Couple 1-4
Boys/Girls
2. Forward and Back
3. Circle Left/Right
4. Dosa Do
5. Right and Left Grand
6. Allemand Left
7. Stars
Right/Left
8. Pass Thru
9. Courtesy Turn
10. Weave the Ring
11. Swing
12. Promenade

A-gång

B-gång

C-gång

13. Arm Turns
Right/Left
14. Lead Right
15. Veer Left /Right
16. Couples Circulate
17. Bend the Line

13. Roll Away
14. California Twirl
15. Right and Left Thru
16. Star Thru

13. Ladies Chain
Two Ladies
Four Ladies
14. Split Two
15. Separate Around One
16. Grand Square

Att tänka på inför ABC-dans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur annonsera?
Avgift eller ej?
Annat i samband med dans, atmosfär, kaffe etc
Kombinera med klubbdans?
Hur ofta? Kontinuerligt eller periodvis?
Matcha mot kursstart(-er)
Hur tar man hand om ABC-dansare?
Finns andra klubbar i närheten som kör?
Måste man följa rekommenderade call?
Propagera inte för kurser, men berätta gärna att de finns.

Hur kan man genomföra en dans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansupplevelse i stället för inlärning
En ängel till varje ny dansare underlättar
Samma kön på nya i varje square (om möjligt)
Låt de nya dansa på samma plats och med samma person i varje
block
Första 10 callen före kaffe-rast
Avsluta med minst ett singing-call.
Prata med de nya i pausen
De 5 A- B- eller C-callen efter rast
Tyngdpunkt på singing call.
Ge de nya info att ta med hem
Informera om kommande danser

Problem med ABC.
•
•
•
•

Resurskrävande (tid och pengar)
Lång tid mellan danser
Lång tid till kursstart
Kurs på annan tid och plats

Diskussion
• Är det en bra idé över huvud taget
• Kommentera punktera "Att tänka på" ovan.
• Andra idéer

Referens:
http://www.squaredanceabc.com
(tyvärr inte uppdaterad på ungefär ett år när det gäller koreografi mm)
Dock finns utlovande om färdiga inspelade danser med ABCkoreografi.

