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Meil aiaäärne tänavas 

Tants naisrühmale 

Tants on loodud Virve Kurbeli poolt tantsuansambli „Kullaketrajad“ 55. aastapäeva kontserdiks 
2008.a. kevadel ja kirjeldatud 2010.a. sügisel. Loomisel on kasutatud Siiri Sisaski, Revalia 
kammerkoori, Oleg Pissarenko trio, ERSO keelpillikvarteti ja Uwe Lange poolt salvestatud 
fonogrammi. Fonogrammi kestvus: 5 minutit ja 05 sekundit. 

Rahvamuusika, seadnud Urmas Sisask, sõnad Lydia Koidulalt.  

„Meil aiaäärne tänavas“ ei põhine folkloorsel materjalil vaid lavastaja fantaasial. Tegemist on 
niisiis lavatantsuga, mille kirjeldamisel on kasutatud kohati ka klassikalise tantsu terminoloogiat 
ning 8- punktilist lavaruumi jaotust (jn. 1). Tantsu teemaks on koduigatsus ja nooruspõlve 
meenutamine. Rõhk on asetatud muusikast õhkuvale atmosfäärile, antud seda läbi koreograafi 
tunnetuse ja silma. 

Tantsus on plastiline, naiselik liikumine, kehahoiakus on sisemist väärikust. 

Tantsuks sobib kergem ja lihtsam rahvariie või stiliseeritud rõivas. 

 

Põhisammud 

Eesti tantsu põhisammudest on kasutatud kõnnisammu ja jooksusammu.  

Kõik liikumiste kombinatsioonid on esitatud tantsu kirjelduses. Kuna tantsus on kasutatud 
mõningaid klassikalise balleti asendeid ja liikumisi, siis järgnevalt nende kirjeldus lihtsustatud 
kujul. Tantsus on jalgades nii VI paralleelpositsioon kui välispidiseid asendeid. Jalgade 
välispidisus on ligikaudu 90*(normaalpositsioon). Paljud liikumised algavad veidi varem kui 
takti rõhulised osad või kestavad kauem  – kuula fonogrammi. 

Tinglik sur-le-cou-de pied asend taga  

Seistes sirutatud paremal jalal, vasaku (põlveliigesest kõverdatud) jala kand on tagapool vastu 
tugijalga veidike allpool sääremarja. Vasaku jala põlv on küljele suunatud ja pöid sirutatud. 
Asend esineb ka sirutaud vasakul jalal, parem jalg tõstetud taha. 

Tinglik sur-le-cou-de pied asend  ees 

Seistes sirutatud paremal jalal, vasaku (põlveliigesest kõverdatud) jala kand on eespool vastu 
tugijalga pahkluu kohal madalas asendis . Vasaku jala põlv on küljele suunatud ja pöid sirutatud. 
Asend esineb ka sirutatud vasakul jalal, parem jalg tõstetud ette. 

Tour soutenue 

Takti eelosal kõverdada tugevasti vasaku jala põlv (demi´ plié). Takti rõhulisel osal astuda 
sirutatud põlvega parema jala päkale, viies keharaskuse kiiresti paremale jalale. Kohe viia 
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sirutatud vasak jalg risti parema jala ette päkale ja teha mõlema jala päkkadel täispööre 
päripäeva. Samasuguseid pöördeid tehakse ka alustades vasaku jalaga vastupäeva. 

Tour piqué 

Takti eelosal kõverdada tugevasti vasaku jala põlv (demi´ plié). 

Takti rõhulisel osal astuda sirutatud põlvega paremale jala päkale, viies keharaskuse kiiresti 
paremale jalale ja tehes täispöörde päripäeva. Vasak jalg on tinglikus sur-le-cou-de pied asendis 
taga. Samasuguseid pöördeid tehakse ka vasakul jalal vastupäeva. 

Hüpakud pööreldes asendiga sur-le- cou-de-pied taga ja ees päripäeva 

Takti rõhulisel osal astuda parema jalaga väike samm paremale kõrvale tehes poolpöörde 
päripäeva. Vasak jalg viia samal ajal tinglikku sur-le-cou-de pied asendisse taha. 

Takti rõhuta osal sooritada hüpak paremal jalal.  

Järgmise takti rõhulisel osal astuda vasaku jalaga väike samm vasakule kõrvale tehes 
poolpöörde päripäeva. Parem jalg viia samal ajal tinglikku sur-le-cou-de pied  asendisse 
ette.Takti rõhuta osal sooritada hüpak vasakul jalal. 

Hüpe saut de basque päripäeva 

Takti eelosal kõverdada vasaku jala põlv ja viia sirutatud parem jalg ette. 

Takti rõhulisel osal tõugata paremalt jalalt üles tehes õhus täispöörde päripäeva. Maanduda 
kõverdatud põlvega vasakule jalale viies samaaegselt parema jala tinglikku sur-le-cou-de  pied 

asendisse vasaku jala ette.  

 

Tantsu kirjeldus 

Taktimõõt: 7/8, 8/8, 4/4 

Osavõtjad: 12 naist. Lähteasend: tantsijad paiknevad kummalgi pool külgkardinate taga, 
mõlemal pool 6 tantsijat, solist - tantsija nr.1 on vasakul (jn. 2). 

 

Taktid 1-8. Rubato. 7/8. SISSEJUHATUS  

Taktid 1-2. Liikumist ei toimu. 

Taktid 3-4. 2 tantsijat kummagi külgkardina tagant alustavad vaba kõnniga (5-6 sammu) 
liikumist oma koha poole (jn. 3) justkui minevikku meenutades. Käed on hoitud vabalt all, 
kõndimisel vältida kätega pendeldamist. 4. takti lõpul on  liikumises mõtlik paus, seista 
keharaskusega eesoleval jalal, teine jalg asetseb taga päkal. Ülakeha pöörata veidi vaatajate 
poole.  
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Taktid 5-6. Järgmised kaks tantsijat kummagi külgkardina tagant alustavad samasuguse vaba 
kõnniga liikumist oma koha poole (jn. 3). 4.  takti lõpus on liikumises paus. Esimesena välja 
tulnud tantsijad jätkavad samuti liikumist. Kui mõni tantsija on oma kohale jõudnud, laskub ta 
sujuvalt  täiskükki(võimaluse korral maha istuda) – mõtlikku poosi.  Istuda võib esipoolega eri 
suundadesse ja kehaasendid on varieeruvad. Pausi ajal liikumist ei toimu. 

Taktid 7-8. Ülejäänud kolm tantsijat liiguvad oma koha poole (peale solisti). 8. taktil on kõik 
tantsijad muusikalise pausi ajaks oma kohtadele (joon. nr. 3) istunud või kükitanud. 

 

Taktid 9-16. Allegretto. 7/8, 8/8. SOLISTI (tantsija nr. 1) SISSETULEK 

Taktid 9-10. Solist alustab vasaku jalaga veidi kiiremat vaba kõndi (5 sammu) lava vasakust 
tagumisest nurgast lava tagaküljelt lava keskjoone suunas (jn. 4).  Käed on hoitud vabalt 
külgedel. 10. takti lõpul on liikumises paus nagu midagi meenutades, keharaskus asetseb 
eesoleval vasakul jalal, parem jalg asetseb taga päkal. 

Taktid 11-12. Solisti liikumine jätkub samamoodi lava keskjoonel lava esikülje suunas. 12. takti 
lõpul on liikumises analoogne paus seistes keharaskusega eesoleval paremal jalal, vasak jalg 
asetseb taga päkal. 

Taktid 13-14. Solist teeb sujuva 1/2 pöörde päripäeva ja jätkab vasaku jalaga alustades 5 
sammuga selg ees liikumist lava keskjoonel lava esikülje suunas. 14. takti lõpul liikumises 
analoogne paus seljaga publiku poole keharaskusega vasakul jalal, parem jalg ees päkal. 

Taktid 15-16. Solist teeb sujuva 1/2 pöörde päripäeva ja jätkab parema jalaga (5 sammu) 
liikumist lava keskjoonel lava esikülje suunas. 16.-nda takti lõpul liikumises analoogne paus 
esipoolega publiku suunas. Keharaskus jätta ette paremale jalale, vasak jalg asetseb taga päkal. 

SOLISTI TEGEVUS 

Taktid 17-23. Allegretto. 8/8 . Kombinatsioon nr. 1 

Kirjelduse lihtsustamiseks jagame selle nagu  4/4. 

Takt 17. I –II osal alustades vasaku jalaga teeb solist päkkadel tour soutenue ¾ pöörde 
vastupäeva liikudes laval veidi punkti nr. 8 suunas (jn. 5). Käed jäävad hoituna kõrvale-alla. 

III osal tantsija astub tugevasti põlvi kõverdades vasaku jalaga sammu ette esipoolega punkti nr. 
2, korraks langetab pea. Sirutades jalad tõusta kohe vasaku jala päkale ja alustada 3/8 pööret 
vastupäeva. Samal ajal tõuseb sirutatud parem jalg 45*alla ette-kõrvale ja parem käsi on 
paralleelselt selle kohale ette-kõrvale sõrmedega diafragma kõrgusele, peopesa suunatud alla. 
Pea tõuseb ja on pööratud paremale avatud käe suunas. Ülakeha on painutatud veidi taha, vasak 
käsi jääb hoituna küljele. Pöörde ajal asend säilib, parem käsi ja jalg joonistavad õhus kaare ( 
rond en dedans) ning liikumise lõpus on need suunatud punkti nr. 8. Tantsija esipool on punkti 
nr. 6 (asend ecarté ette seljaga). 
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IV osal kukkuda pehmelt (tombé) parema jalaga punkti nr. 8 kõverdades tugevasti põlvi, samal 
ajal parem käsi liigub küljelt alla 

Takt 18. I osal. I osal vasaku jalaga 2 sammu taha punkti nr.6 suunas (1/4 pööre päripäeva), 
olles esipoolega punkti nr. 2 ja laskudes veelgi põlvest (demi´ plié). Pea langetada veidi ette.  

II –IV osal pikkamööda sirutub vasak jalg põlvest. Sirutatud vasak jalg tõuseb ette-alla 45* 
(asend effacé), samaaegselt tõusevad paralleelsed käed pehmelt ette sõrmedega diafragma 
kõrgusele, peopesad suunatud alla. Pea tõuseb, vaade suunatud ette. Kogu tunnetus on kaugele 
ette punkti nr. 2 suunas. 

Taktid 19-20. Alustades parema jalaga jookseb solist tiheda 16 jooksusammuga päkkadel 
tantsija nr. 2 ümber (jn. 6), käed on hoitud külgedel. 

Taktid 21-23. 8/8. Kombinatsioon nr.2 

Takt 21. I osal paremal jala päkal täispööre päripäeva tour piqué esipoolega punkti nr. 2 (jn. 7). 
Käed säilitavad asendi. 

II osal laskuda vasakule jalale kõverdades pikkamööda tugevasti põlve (demi´ plié), samal ajal 
avada parem jalg ette 45*läbi tingliku sur-le-cou-de pied asendi ees (dégagé).  Esipool on punkti 
nr. 2 (asend effacé). 

III osal tehes ¼ pöörde vastupäeva parema jalaga samm paremale küljele punkti nr. 2. Vasak 
jalg tuua kiiresti juurde VI positsiooni ja kõverdada tugevasti põlved (demi plié). Solisti esipool 
jääb punkti nr. 8. Parem käsi viia kiiresti küljelt pea kohale III positsiooni. Keha on painutatud 
tugevasti vasakule, pea on pööratud diagonaalselt vasakule ja kallutatud alla. 

IV osal jätkates liikumist tõusta kohe sirutatud põlvega parema jala päkale sooritades ¾ pööre 
vastupäeva, samaaegselt keha sirutub ning sirutatud vasak jalg tõuseb kiiresti ette-alla 45*. 
Vasak jalg joonistab õhus kaare punktist nr. 4 punkti nr. 2 (rond en dedans). Pöörde lõpul on 
tantsija esipool punkti nr. 2 (asend croiseé). Samaaegselt pöördega parem käsi laskub kaarega 
eest alla läbi I positsiooni küljele-alla.  

Takt 22. I osal kukkuda (tombé) vasakule jalale ette punkti nr. 2 kõverdades tugevasti põlve, pea 
langetada veidi alla. 

III osal parema jalaga pikk samm küljele punkti nr. 2 läbi tugeva põlvekõverduse (demi´ plié). 
Sirutada põlv ja viia kogu keharaskus kiiresti jalale. Vasak jalg jääb sirutatuna küljele varbale. 
Tantsija esipool on suunatud punkti nr. 8 (asend ecarté taha). Parem käsi joonistab kaare küljelt 
diagonaalset üles. Sõrmed on suunatud punkti nr. 2, peopesa alla. Vasak käsi jääb küljele-alla. 
Ülakeha on kallutatud veidi taha ja paremale - sirutatud paremale käe suunas. Pea pöördub 
paremale, saadab sõrmede liikumist alt üles, vaade suunatud kaugusesse. 

Takt23. I osal paus, asend säilib. 

II osal astuda vasakule jalale. 

III osal parema jalaga vasaku jala tagant ristisamm vasakule punkti nr. 6 suunas   
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IV osal vasaku jalaga samm vasakule punkti nr. 6 suunas. Keha ja pea asendid säilivad kogu 
takti jooksul, takti  

II-IVosa jooksul parem käsi liigub aeglaselt küljele-alla  

Taktid 24-27. 7/8 - JOOKS 

Solist liigub parema jalaga alustades kergete jooksusammudega kaarega joon. nr. 8 näidatud 
trajektooril kuni oma kohani keskjoonel, vasak käsi on tõstetud ette-kõrvale sõrmedega 
diafragma kõrgusel, peopesa suunatud alla. Keha on veidi kallutatud vasakule sirutatud käe 
poole. Solist justkui palub teistel tõusta. Tantsijad, kellest ta on möödunud, tõusevad sujuvalt 
(alates tantsijatest nr. 2 ja 3 ning lõpetades tantsijatega nr. 8 ja 7). 27. takti lõpul on kõik püsti ja 
esipoolega publiku poole pöördunud (jn. 8).Jalad VI positsioonis ja käed on hoitud vabalt kõrval-
all. Sõna „meil“ ajal liikumises paus. 

 

Taktid 28 – 35 I-III osa. 4/4 . ÜHISELT KOMBINATSIOON NR 3  

Takt nr. 28. I –II osal  („ai –a „) parema jalaga päkkadel tour soutenue 3/4pööre  päripäeva ette 
(jn. 9). Käed jäävad hoituna külgedele. 

III osal („äär –„) tugevasti põlvi kõverdades parema jalaga samm ette, korraks langetada pea. 
Sirutades jalad tõusta kohe parema jala päkale ja teha 3/4 pööre päripäeva (lõpeb punktis nr. 2). 
Samal ajal tõuseb sirutatud vasak jalg 45*alla ette-kõrvale. Lõpetatakse esipoolega punkti nr. 4 
(asend ecarté ette seljaga). 

Käed: vasak käsi tõuseb paralleelselt vasaku jalaga ette-kõrvale sõrmedega diafragma kõrgusele, 
peopesa suunatud alla. Pea on pööratud vasakule käe suunas. Parem käsi jääb hoituna küljele.  
Pöörde joonistavad vasak käsi ja jalg õhus kaare ( rond en dedans). Ülakeha on painutatud veidi 
taha.  

IV osal („-ne“) kukkuda pehmelt (tombé) vasakule jalale punkti nr. 2 kõverdades tugevasti põlvi, 
samal ajal parem käsi liigub küljelt alla 

Takt 29. I osal („tä-„) parema jalaga 2 sammu taha punkti nr.4 (1/4 pööre vastupäeva), olles 
esipoolega punkti nr.8 ja laskudes veelgi põlvest (demi´plié). Pea langetada veidi ette. 

II –III osal („-na-vas“) pikkamööda sirutub tugijalg põlvest. Sirutatud parem jalg tõuseb ette-
alla 45* (asend croiseé), samaaegselt  tõusevad paralleelsed käed pehmelt ette sõrmedega 
diafragma kõrgusele, peopesad suunatud alla. Pea tõuseb, vaade suunatud ette. Kogu tunnetus on 
kaugele ette punkti nr. 8 suunas.  

IV osal („kui“) kukkuda (tombé) paremale jalale kõverdades tugevasti põlve (demi´ plié) ja 
sooritada parema jala tallal täispööre vastupäeva. Pöörde ajaks tõuseb vasak jalg parema jala ette 
tinglikku sur-le-cou-de pied asendisse. Rindkere suruda veidi taha, käed liiguvad pehmelt rinna 
kohale vaheliti, pea langetada tugevalt. 
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Takt 30. I-II osal („ar-mas“) sirutada tugijalg aeglaselt põlvest, vasak jalg sirutub pehmelt ette 
45* (dégagé). Keha sirutub pikkamööda, pea tõuseb. Tantsija on esipoolega punkti nr. 8 (asend 
effacé – jn.10). 

III - IVosal („o-li“) vasaku jalaga  2 sammu ette punkti nr.8 suunas. Käed säilitavad asendi. 

Takt 31. I-III osa („see“). Vasaku jalaga astuda samm ette punkti nr. 8, parem jalg asetada 
vasaku  jala taha veidi risti tugevalt päkale. Kõverdades tugevalt põlvi (demi´ plié) alustada kohe 
täispööret päripäeva kandes keharaskuse sujuvalt pöörde lõpul sirutatud paremale jalale. Vasak 
jalg jääb taha päkale.  

Käed.I-II taktiosal tõsta parem käsi ette sõrmedega diafragma kõrgusele, peopesa suunatud alla 
(nagu paitades maad, vaade käel). Vasak käsi langeb kõrvale-alla. Veidi enne parema jala 
sirutust viia mõlemad käed veidi kehast alla tahapoole, peopesad suunatud ette. III-ndal taktiosal 
tõsta paralleelsed käed sujuvalt diagonaalselt madalalt ette-alla. Pea saadab käte tegevust. 

IV osal („kus“) tehes 1/8 pöörde päripäeva astuda vasaku jalaga kukkuv samm (tombé) vasakule 
küljele, kõverdades vasaku jala põlve. Tantsija on pöördunud esipoolega publiku poole (asend 
a´la seconde). Keha kallutada tugevasti vasakule. Samal ajal viia parem käsi rinna eest III 
positsiooni, pea pöörata vasakule.  

Takt 32. I osal („kas-„) sirutades põlve tõusta vasaku jala päkale, sirutatud parem jalg tõsta 
küljele-alla 45*. Keha sirutub, parem käsi III positsioonis.  Püsida veidi selles asendis.  

II osal („-te“) kukkuda parema jalale kaugele paremale küljele (tombé),  põlv hakkab 
kõverduma. Parem käsi liigub II positsiooni. 

III –IV osal („hei-nas„) tehes 3/8 pöörde päripäeva kukkuda (tombé) pikalt ette vasakule jalale 
punkti nr. 2, kõverdades tugevalt põlve Keha pöördub esipoolega punkti nr.4, parem jalg jääb 
sirutatult kõrvale varbale.  

Käed.Parem käsi liigub kaarega küljelt alla ja küljele õlajoone kõrgusele ning sõrmed on 
suunatud punkti nr.6. Vasak käsi liigub samaaegsel alt küljele õlajoone kõrgusele, sõrmed 
suunatud punkti nr.2.  Peopesad suunatud alla, pea veidi langetada ja tõsta saates vasaku käe 
tegevust. Ülakeha kallutada lõpuks veidi taha, pea on pööratud vasakul ja kallutatud taha (asend 
IV arabesque – jn. 11). 

Takt 33. I osal („põl-„) kandes keharaskuse tugevasti kõverdatud paremale jalale teha 3/8 pööre 
vastupäeva. Vasak jalg tõsta ette alla 45* kõrgusele suunaga punkti 3.   

Käed liiguvad pehmelt rinna kohale vaheliti, pea langetada tugevalt. Keha sirutub ja kohe viia 
käed õlajoonele II positsiooni, nii et parema käe sõrmed on suunatud punkti nr. 2 ja vasaku käe 
sõrmed punkti nr. 6, peopesad on alla. Ülakeha on veidi taha kallutatud, pea pööratud paremale 
ja kallutatud natuke taha.Vaade jääb punkti nr. 2. 

II osal („-vi-„) tehes vastupäeva vasaku jalaga eelnevalt õhus kaare eest küljele, astuda tugevasti 
põlvest kõverdatud vasakule jalale punkti 7 (seljaga publiku poole). Eelnev keha, käte ja pea 
asend säilitada nii kaua kui võimalik. N.ö. jalg hakkab enne pöörduma ja ülakeha tuleb järele  



7 

 

III osal („-ni„) astuda parema jalaga II paralleelpositsiooni seljaga publiku poole, käed 
säilitavadasendi. 

IV osal („me“) teha ½ pööre vastupäeva ja astuda vasaku jalaga samm ette publiku suunas ja 
sirutada vasaku jala põlv. Sirutatud parem jalg jääb taha päkale. Käed langetada kõrvale-alla, 
vaade on ette. 

Takt 34. I-II osal („lap-sed“) astudes parema jalaga  ette tour soutenue  päripäeva. 

III osal („jook –„) sirutatud parema jalaga astuda ette kõrgele päkale tehes täispöörde päripäeva. 
Pöörde ajal on kõverdatud vasak põlv ette tõstetud, sirutatud varbad on parema jala põlve kõrval 
(asend passé paralleelselt). Käed asetada rusikas puusale. 

IV osal („-si- “) vasaku jalaga väike samm ette 

Takt 35. I- III osa („-me“). Takti I osal astuda parema jalaga samm ette päkale ja asetada 
küünarnukist kõverdatud parem käsi sõrmedega pehmelt paremale õlale. Takti II-III osal tehakse 
vasak jalaga  sujuv lõppsamm  ja  küünarnukist kõverdatud vasak käsi asetada sõrmedega 
parema käelaba peale. Põlved kõverdada tugevasti, pea kallutada paremale küljele. 

Taktid 35 IV osa  – 37 III osa. 4/4. Kombinatsioon nr. 4  

Seda kombinatsiooni teevad tantsijad nr. 2-6 ja solist parema jalaga liikudes paremale ning 
tantsijad nr. 7-12 analoogselt vasaku jalaga liikudes vasakule . 

 

TANTSIJATE 2-6 TEGEVUS 

Takt 35. IV osal („Kus“) tugevasti kõverdada mõlemad põlved (demi´ plié) ja parema jalaga 
samm mööda põrandat paremale küljele, põlved jäävad kõverdatuks (paralleelne II positsioon, 
keharaskus paremal jalal). Parem käsi hakkab sujuvalt liikuma eest vasakult paremale (diafragma 
kõrgusel) nagu paitades maad, pea tõuseb, vaade jälgib kätt (jn. 12), peopesa suunatud alla. 
Vasak käsi langeb märkamatult küljele-alla.  

Takt 36. I osal („e-„) tuua vasak jalg parema kõrvale, millele järgneb sirutatud jalgadega hüpe 
liikumisega paremale, parem käsi jätkab teed. 

II osal („-ha“) lüüa vasaku jalaga parem jalg paremale küljele välja, maanduda mõlemale jalale 
(paralleelne II positsioon, demi´plié, keharaskus paremal jalal). Parem käsi jõuab sujuvalt ette-
paremale. Kogu hüpe on nagu galopp või chasseé paralleelpositsioonides. 

III osal („-ni“) vasaku jalaga samm läbi kõverdatud põlve punkti nr. 2 Põlv sirutub. Parem jalg 
jääb taha päkale(asend croisee´).  

Käed. Parem käsi liigub kõrvale-alla, paralleelsed käed liiguvad diagonaalselt alla natuke keha 
taha ja jala sirutudes tõstetakse käed diagonaalselt ette- alla, peopesad suunatud alla. Vaade 
saadab käte tegevust. 
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IV osal („ma“) keharaskus kanda paremale jalale, käed langevad kõrvale- alla, vaade jääb punkti 
nr. 2, alustada pööret vastupäeva 

Takt 37. I osal („män-„) hüpak paremal jalal tehes ½ pööret vastupäeva, vasak jalg tinglikus 
asendis sur-le-cou-de pied ees. 

II osal („-gi-„) jätkates veerandpööret vastupäeva vasaku jalaga samm läbi põlvekõverduse 
punkti nr. 4, langetada veidi pea. 

III osal („-sin“) tehes veel veerandpööret vastupäeva parema jalaga pikk samm küljele punkti nr. 
2 läbi tugeva põlvekõverduse (demi´ plié). Sirutada põlv. Vasak jalg jääb sirutatuna küljele 
varbale. Tantsija esipool on suunatud punkti nr. 8 (asend ecarté taha). Parem käsi joonistab kaare 
küljelt diagonaalset üles. Sõrmed on suunatud punkti nr. 2, peopesa alla. Vasak käsi jääb küljele-
alla. Ülakeha on kallutatud veidi taha ja paremale - sirutatud paremale käe suunas. Pea pöördub 
paremale, saadab sõrmede liikumist alt üles, vaade suunatud kaugusesse (jn. 13). 

TANTSIJATE 7-12 TEGEVUS 

Takt 35. IV osal („Kus“) tugevasti kõverdada mõlemad põlved (demi´ plié).Vasak käsi viia 
rinna eest risti ette-paremale, sõrmed diafragma kõrgusel, peopesa suunatud alla. Pea korraks 
langetada ja  vaade suunata käele. Parem käsi langeb märkamatult küljele-alla. Seejärel kohe 
vasaku jalaga samm mööda põrandat vasakule küljele, põlved jäävad kõverdatuks (paralleelne II 
positsioon, demi´plié, keharaskus vasakul jalal). Vasak käsi hakkab sujuvalt liikuma vasakule 
nagu paitades maad, pea tõuseb, vaade jälgib kätt (jn. 12). 

Takt 36. I osal („e-„) parem jalg tuua vasaku kõrvale, millele järgneb sirutatud jalgadega hüpe 
liikumisega vasakule, vasak käsi jätkab teed. 

II osal („-ha“) lüüa parema jalaga vasak jalg vasakule küljele välja, maanduda mõlemale jalale 
(paralleelne II positsioon, demi´plié, keharaskus vasakul jalal). Vasak käsi jõuab sujuvalt ette-
vasakule. Hüpe on nagu galopp või chasseé paralleelpositsioonides. 

III osal („-ni“) parema jalaga samm läbi kõverdatud põlve punkti nr. 8 , vasak käsi liigub 
kõrvale-alla, paralleelsed käed liiguvad alla natuke keha taha, pea veidi langetada. Parema jala 
põlv sirutub, keharaskus kanda sellele üle. Vasak jalg jääb taha päkale, esipool on punkti nr. 8 
(asend croisee´). Paralleelsed käed tõusevad diagonaalselt ette- alla, peopesa suunatud alla. Pea 
tõuseb koos kätega, vaade ette. 

IV osal („ma“) keharaskus kanda vaskule jalale, käed langevad kõrvale- alla, vaade jääb punkti 
nr. 8, alustada pööret päripäeva 

Takt 37. I osal („män-„) hüpak paremal jalal tehes kolmveerandpööret päripäeva, parem jalg 
tinglikus asendis sur-le-cou-de pied ees. 

II osal („-gi-„) jätkates veerandpööret päripäeva parema jalaga samm läbi põlvekõverduse punkti 
nr. 8, langetada veidi pea. 

III osal („-sin“) tehes veel veerandpööret päripäeva vasaku jalaga pikk samm läbi tugeva 
põlvekõverduse (demi´ plié) küljele punkti nr. 8. Sirutada põlv ja viia kogu keharaskus kiiresti 
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jalale. Parem jalg jääb sirutatuna küljele varbale. Tantsija esipool on suunatud punkti nr. 2 (asend 
ecarté taha). Vasak käsi joonistab kaare küljelt diagonaalset üles. Sõrmed on suunatud punkti nr. 
8, peopesa alla. Parem käsi jääb küljele-alla. Ülakeha on kallutatud veidi taha ja vasakule – 
sirutatud vasaku käe suunas. Pea pöördub vasakule, saadab sõrmede liikumist alt üles, vaade 
suunatud kaugusesse (jn. 13). 

SOLISTI TEGEVUS 

Solisti liikumine on sarnane tantsijate nr. 2-6 tegevusega. Takti 35 IV osal ja 36.-ndal taktil 
liigub ta parema jalaga alustades chaseé´ga  keskjoonel ette tõstes samal ajal aeglaselt koos 
peaga paralleelsed käed alt ette, sõrmed jõuavad diafragma kõrgusele, peopesa suunatud alla. 37. 
taktil tantsijate nr. 2-6 tegevus . 

 

Taktid 37 IV osa -39. 4/4. RINGILE MINEK  

TANTSIJATE 2-6 TEGEVUS 

Takt 37 IV osal („küll“) vasaku jalaga samm küljele lava keskpunkti suunas (jn.14). 

Takt 38. I osal- II osal („lil-le„) parema jalaga samm vasaku jala tagant  risti. Kehaasend säilib, 
vaade käe poole. 

III osal – IV osal („ro-hu„) ja takt 39 I osal („-ga“) vasaku jalaga alustades 6 tihedat sammu 
liikudes kõige lühemat teed pidi ringjoonele (parema jala sammud vasaku jala tagant risti). Kogu 
liikumise jooksul kehaasend säilib, parem käsi laskub pikkamööda küljelt alla nagu hüvasti 
jättes, vaade jääb kaugusesse. 

Takt 39 II ja III osal vasakul jala päkal vastupäeva ½- ¾ pööre ringjoonele oma kohale. 
Keharaskus jätta ette vasakule jalale, parem jalg asetada kõverdatud põlvega veidi välispidiselt 
taha päkale .  

Käte lõppasend: tõsta natuke diagonaalselt ette-küljele, peopesad suunatud ette. Käed 
puudutavad alumises osas naabertantsija käsi, paremad käed peal. Vaade on suunatud ette. 

IV osal („kust“) paus. 

TANTSIJATE 7-12 TEGEVUS 

Takt 37 IV osal („küll“) parema jalaga samm küljele lava keskpunkti suunas (jn.14). 

Takt 38. I osal- II osal („lil-le„) vasaku jalaga samm parema jala tagant risti. Kehaasend säilib, 
vaade käe poole. 

III osal – IV osal („ro-hu„) ja takt 39 I osal („-ga“) parema jalaga alustades 6 tihedat sammu 
liikudes kõige lühemat teed pidi ringjoonele (vasaku jala sammud parema jala tagant risti). Kogu 
liikumise jooksul kehaasend säilib, parem käsi laskub pikkamööda küljelt alla nagu hüvasti 
jättes, vaade jääb kaugusesse. 
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Takt 39. II– III osal parema jala päkal päripäeva ½-3/4 pööre ringjoonele oma kohale. 
Keharaskus jätta ette vasakule jalale, parem jalg asetada kõverdatud põlvega taha päkale veidi 
välispidiselt.  

Käed nagu tantsijatel 2-6. 

IV osal („kust“) paus. 

SOLISTI TEGEVUS 

Takt 38. Solistil on sama tegevus tantsijatega nr. 2-6, liikudes lava keskjoonel lava tagakülje 
suunas ja jättes ülakeha rohkem publiku poole 

Takt 39. Solist jätkab aeglaste sammudega samas suunas taganemist ning parem käsi liigub 
mõlema takti jooksul aeglaselt alla. Solist ringiga ei ühine. 

 

Taktid 40- 43 I-III osa. 4/4. Liikumine sõõris. „VÄIKE AED“ 

Taktid 40 – 42  („ va –na-taat käe-kõr-val mind tõi tup-pa ma-ga“) tihedate päkksammudega 
(nagu pas couru´) liigutakse päripäeva äraspidises sõõris 24 sammu. Parema jalaga astuda samm 
paremale küljele ja seejärel vasaku jalaga  risti parema jala tagant. Taktis sooritada 8 sammu. Pea 
on pööratud liikumissuunda, õlad on veidi kallutatud taha. Taktide jooksul tehakse täisring (jn. 
15) 

Takt 43. I-III osal („ma“) kordub takti 35 I-III osa tegevus, kusjuures iga tantsija astub enda 
suhtes ette (jn. 16) 

SOLISTI TEGEVUS 

Takt 40. I –II osal („va-na„) parema jala päkal tour piqué päripäeva hakates liikuma ringi ümber 
samuti päripäeva (jn. 15). Käed on vabalt hoitud kõrval-all. Solist jätkab liikumist 
jooksusammudega. 

Taktid 41-42 jooksusammudega liikuda ümber sõõris tantsijate päripäeva täisring ette lava 
keskjoonele. 

Takt 43. I-III osal („ma“) solist astub lava keskjoonel publiku poole  ette korrates koos teistega 
takti 35 I-III osa tegevust (jn. 16) 

 

VAHEOSA 

Taktid 44- 53 I-III osa. 4/4.  

Takt 44 . I ja III osal alates parema jalaga 2 rahulikku kõnnisammu ette kahele ühtlasele 
kaarele. Tantsijad nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9 liiguvad lava esikülje poole, tantsijad nr. 4, 5, 6, 10, 11, 12 
liiguvad lava tagakülje suunas (jn. 17). Käed libisevad pikkamööda kõrvale-alla. 



11 

 

Takt 45. I ja II osal 2 kerget jooksusammu samas suunas edasi. 

III ja IV osal kõigil tour soutenue  parema jalaga tehes ½ pöörde päripäeva  

Takt 46. I-III osal 6 kerge jooksusammuga vahetavad kaared kohad, möödutakse paremalt (jn. 
18). 

IV osal Parema jalaga tour soutenue´ga 1 1/4 pöörde päripäeva, kusjuures vasak jalg tuleb 25* 
kõrguse kaarega parema ette. Pöörde lõpul jäävad kõik tantsijad ringjoonele esipoolega 
päripäeva (jn. 19). 

Taktid 47-49 parema jalaga alustades liigutakse 12 kerge jooksusammuga ringjoonel päripäeva 
kolmveerand ringi edasi.  

Takt 50. I – II osal tantsijad teevad kaartel 1/4pöörde päripäeva, tõustes ja püsides momendiks 
nagu hoovõtuks kõrgetel päkkadel (jn. 20). 

 III-IV osal vasaku jalaga alustades 8 hoogsa jooksusammuga liigutakse diagonaalile aia 
kujundisse (jn. 20 ja 21). 

Takt 51. I osal astuda läbi põlvekõverduse vasakule jalale ette, põlvest kõverdatud parem jalg 
asetada veidi välispidiselt tugevasti vasaku jala taha päkale. Samal ajal tõstetakse sirged käed 
eest - küljelt üles koos samasuunalise pea ja ülakeha liikumisega. Peopesad on suunatud 
ülespoole. Vastastantsijate käed puutuvad  kokku küünarvarre alumise osaga. 

 

Taktid 51 IV osa – 59 III osa. 4/4. „SUUR AED“.  

Takt 51 IV osa – takt 52 I-II osa („ küll ü-le“) tantsijad 4, 5, 6, 10, 11, 12 teevad aktiivse 
poolpöörde päripäeva, langetavad kiiresti käed ja liiguvad alates parema jalaga 3 sammuga enda 
vastas vasakul oleva tantsija eest ühe koha võrra edasi lava parema eesmise nurga poole (jn. 22) 
Takt 52 III-IV osa ( „ai-a“) tantsijad 4, 5, 6, 10, 11, 12 astuvad takti III osal vasaku jalaga läbi 
põlvekõverduse järgmisse vahesse tõstes koos ülakeha ja peaga käed küljelt- eest üles ning 
moodustades uuesti aia kujundi.  

Takt 53 I-III osa („taht-sin siis“) pugedes vastastantsijate käte alt läbi kordavad tantsijad 1, 2, 3, 
7, 8, 9 tantsijate 4, 5, 6, 10, 11, 12 eelnenud tegevust liikudes ühe koha võrra edasi lava parema 
eesmise nurga poole. Vastastantsijate käte alt minnakse läbi ilma eelnevalt päripäeva pööret 
tegemata. Liikumise lõpul on kõik esipoolega punkti nr. 2 (jn. 23). 

Takt 53 IV osa – 55 I osa („ta kom-bel vaa-da-ta“) tantsijad 4, 5, 6, 10, 11, 12 teevad aktiivse ½ 
pöörde päripäeva, langetavad käed ja liiguvad alates parema jalaga 5 sammuga endast vasakul 
oleva tantsija ümber terve ringi päripäeva. Nad hoiavad oma paremat kätt justkui tema piha 
ümber. Takt 55 I osal astutakse läbi põlvekõverduse vasaku jalaga ette jäädes esipoolega punkti 
nr. 6, asetades parema jala taha päkale ja tõstes aiaks käed (jn. 25). 
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Takt 55 IV osa- takt 56 I-II osa („Laps, oo-ta“) kõigil ülakeha ring eest-paremale-taha-
vasakule. Samal ajal laskutakse tugevalt põlvedest (demi´plié). Käed säilitavad asendi, pea 
saadab ülakeha ringi. 

Takt 56 III-IV osa („kostis“) tõustes vasaku jala päkale parem jalg sirutada hoogsalt läbi 
põlvekõverduse (asend passé paralleelselt) ette üles. Samal ajal langetada järsku käed küljelt 
kõrval-alla ja kallutada keha tugevalt taha. Vasaku jala põlv võib olla kõverdatud. Pea on 
pööratud paremale.  

Takt 57. I – II osal („ta see“) kõik tantsijad liiguvad parema jalaga alustades 2 kõnnisammuga 
otse ette (jn. 26). 

III-IV osal („aeg...“) parema jalaga alustades tour soutenue päripäeva 

Takt 57 IV osa- takt 58 I –III osa („on kiir küll tu-„) paremast jalast kõverdatud põlvedega 4 
sammu ette, kusjuures kõik teevad 1/8 pöörde vastupäeva. Tantsijad 4, 5, 6, 10, 11, 12 liiguvad 
lava tagakülje suunas ja tantsijad 1, 2, 3, 7, 8, 9 lava eesosa suunas (jn. 27) 

Takt 58 IV osa- takt 59 I-III osa („-le-ma“) kõigil ½ pööre päripäeva ja kiirete 
jooksusammudega liikumine viimasesse vabasse tantsuasendisse seljaga publiku poole. 
Tantsijatel 4, 5, 6, 10, 11, 12 takt 59 III osal veelkord 1/2 pööre päripäeva. Kõik tantsijad 
lõpetavad tegevuse esipoolega lava tagakülje poole jalgadega VI positsioonis, käed kõrval-all 
(jn. 28). 

 

Taktid 59 IV osa- 74. 4/4. VAHEOSA 

Takt 59 IV osa. Kõigil kõverdada tugevasti vasaku jala põlv(demi´plié)  viies sirutatud pöiaga 
parem jalg ette põrandale. Pea langetada. Kohe teha põrandal parema jalaga jalaring eest kõrvale 
(en dehors) ning koos sellega tõsta pea. Sirutatud keha kallutada tugevasti vasakule. 

Takt 60. I osal parema jalaga astuda päkksamm risti vasaku jala tagant vasakule. 

II osal vasaku jalaga päkksamm vasakule 

III osal parema jalaga astuda päkksamm risti vasaku jala tagant vasakule. 

IV osal kõverdada parem põlv jättes keharaskuse paremale jalale, sirutatud vasak jalg viia 
vasakule kõrvale varbale . Kogu takti jooksul tõsta keha pikkamööda ja kallutada takti IV osaks 
tugevasti paremale. 

Takt 61. I –II osal vasaku jalaga väike samm ette ja sooritada tour piqué (täispööre) vastupäeva. 
Käed jäävad hoituna kõrvale-alla. 

III osal parema jalaga samm läbi põlvekõverduse ette, sirutatud vasak jalg jääb taha päkale. Pea 
korraks langetada ja kohe tõsta. 
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IV osal kõverdada tugevasti parema jala põlv (demi´plié) viies sirutatud vasaku jala ette 
põrandale . Pea langetada. Kohe teha põrandal vasaku jalaga jalaring eest kõrvale (en dehors) 
ning koos sellega tõsta pea. Sirutatud keha kallutada tugevasti paremale.  

Takt 62. Korrata takti 60 tegevus analoogselt alates vasaku jalaga ja liikudes paremale. 

Takt 63. I –II osal parema jalaga väike samm ette ja sooritada tour piqué 1 ½ pööre päripäeva. 
Kõik tantsijad on nüüd esipoolega publiku poole. Käed jäävad hoituna kõrvale-alla. 

III osal vasaku jalaga samm läbi põlvekõverduse ette, sirutatud parem jalg jääb taha päkale. Pea 
korraks langetada ja kohe tõsta. 

IV osal kõverdada tugevasti vasaku jala põlv (demi´plié) viies sirutatud parema jala ette 
põrandale. Pea langetada. Kohe teha põrandal parema jalaga jalaring eest kõrvale (en dehors) 
ning koos sellega tõsta pea. Sirutatud keha kallutada tugevasti vasakule 

Takt 64. Korrata takti 60 tegevust. 

Takt 65. Korrata takti 61 tegevust. 

Takt 66. Korrata takti 62 tegevust. 

Takt 67. I –II osal parema jalaga väike samm ette ja sooritada tour piqué 1 1/8 päripäeva. Kõik 
tantsijad on nüüd esipoolega punkti nr. 2. 

III osal vasaku jalaga samm läbi põlvekõverduse ette, sirutatud parem jalg jääb taha päkale 
(asend croiseé). Pea korraks langetada ja kohe tõsta, vaade punkti 2. 

Takt 68. I osal parema jalaga astuda pikk samm paremale küljele pöörates keha 1/8 paremale. 
Vaade jääb punkti nr. 2 (jn. 29). 

II osal sooritada paremal jalal hüpak, vasak jalg on tinglikus asendis sur-le-cou-de pied taga. 

III osal vasaku jalaga astuda pikk samm vasakule küljele pöörates keha ¼ vasakule. Vaade jääb 
punkti nr. 2 . 

IV osal sooritada vasakul jalal hüpak, parem jalg on tinglikus asendis sur-le-cou-de pied taga. 
Takti jooksul taganeda tugevasti punkti nr. 6 suunas.  

Takt 69. I-II osal parema jalaga alustades liikuda 4 kiire sammuga kaarega päripäeva tehes ½ 
pöörde. Sammude sooritamisel on põlved veidi kõverdatud. Ühtlasi taganeda punkti nr. 6 suunas. 

III osal astuda parema jalaga samm päkale tehes ühtlasi ½ pöörde päripäeva. Vasak jalg tuua 
kiiresti parema kõrvale päkale VI positsiooni, keha sirutub. Tantsijad on esipoolega punkti nr. 2. 

IV osal seista asendis. 

Taktid 70-71. Korrata taktide 68-69 tegevust. Taktide lõpul on tantsijad tugevasti liikunud lava 
parema tagumise nurga suunas (jn. 30). 
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Takt 72. Parema jalaga alustades sooritatakse taktis 4 hüpakut pööreldes päripäeva asendiga sur-

le- cou-de-pied taga ja ees tehes kokku 2 täispööret. Tantsijad liiguvad nendega vabas järjekorras 
järjestikku ringjoonel päripäeva (jn. 30).  

Solist hüpakuid ja jookse ei tee. Ta liigub vabalt ringi keskele ning kõnnisammudega astudes 
saadab ette rinna kõrgusele tõstetud käega (peopesa alla suunatud) ülejäänud tantsijaid, tehes 
täispöörde päripäeva. 

Takt 73. Takti jooksul sooritada 8 tihedat jooksusammu. Takti lõpul on esimesed tantsijad 
liikunud 1/2 ringi. 

Taktid 74-75. 4/4 ja 7/8. Korratakse taktide 72 ja 73 tegevust jätkates liikumist ringjoonel.  

75. takti lõpuks ollakse liikunud täisringi. 

Takt 76. I osal kõigil peale solisti hooga hüpe saut de basque päripäeva. 

II osal astuda läbi põlvekõverduse parema jalaga samm punkti nr. 2 poole. Tantsijad võtavad 
kiiresti takti 22 III osal kirjeldatud poosi (asend ecarté taha). Sama tegevus ka solistil (jn. 31) 

Takt 76 III-IV osal – takt 78 seista võetud asendis nagu lapsepõlve meenutades. 

Taktid 79 – 80 pikkamööda langetada parem käsi ja kõnnisammudega liikuda viimasesse 
vabasse tantsuasendisse esipoolega publiku poole, käed langetatud külgedele (jn. 32) 

Taktid 81 – 82 I-III osa. Seista asendis. 

 

Takt 82 IV osa – takt 92. 8/8 ja 4/4. LARGO 

Takt 82 IV osal („Aeg“) alustades paremal jalal 3/8 pööret päripäeva 

Takt 83 I osal („tu-„) kukkuda (tombé)  tugevasti põlvest kõverdatud vasakule jalale punkti nr 2, 
sirutatud parem jalg jääb varbale punkti nr 6 suunas (asend ecarté taha).  

Käed. Vasak käsi sirutada küljelt punkti nr. 2 poole õlajoone kõrgusele, peopesa suunatud alla. 
Parem käsi jääb küljele. Ülakehast painutada veidi taha, pea pöörate vasakule,vaade suunatud 
käele. 

II osal („-li“) kanda keharaskus paremale jalale punkti nr. 6 suunas. Sirutatud vasak jalg jääb 
varbale.  

Käed. Parem käsi sirutada küljelt punkti nr. 6 õlajoone kõrgusele, peopesa all, vasak käsi 
langetada küljele. Ülakehas painutus taha . Keharaskuse ülekandmisel pea korraks langetada ja 
seejärel kohe tõsta. Pea pöörata paremale, vaadata käe poole. 

III –IV osal („maa ja“) vasaku jalaga alustades tehakse 2 sammuga 3/8 pööre päripäeva. 
Lõpetatakse esipoolega publiku poole. Samal ajal langetada vasak käsi küljele. 
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Takt 84. I –II osa („me-re“) takti I osal astuda põlvest kõverdatud vasaku jalaga samm ette 
alustades sellel 1 1/8 pööret vastupäeva (lõpeb punktis 2). Sirutatud parem jalg viia küljele-ette 
varbaga põrandale, parem käsi tõsta paralleelselt selle kohale sõrmedega diafragma kõrgusele. 
Peopesa on suunatud alla. Vasak käsi on küljel, vaade on suunatud paremale käele. Takti II osal 
jätkub I osa tegevus. 

III osal („pääl“) läbi kõverdatud põlve parema jalaga samm punkti nr. 2, sirutatud vasak jalg 
jääb taha päkale, parem käsi säilitab asendi. 

 IV osal („silm“) vasaku jalaga mööda põrandat väike pehme hüppeline samm küljele ja parem 
jalg tuua pehmelt selle kõrvale VI positsiooni (nagu glissade). Põlved on veidi kõverdatud. 
Vasak käsi sirutada pikalt vasakule küljele õlajoone kõrgusele, peopesa on suunatud alla. Parem 
käsi langeb kõrvale. Ülakeha on kallutatud tugevasti vasakule küljele käe poole ja veidi taha. Pea 
on pööratud vasakule, kallutatud veidi taha. Vaade avatud käele. 

Takt 85. I osa. („mõn-„) põlvedest laskuda veelgi (demi´plie´), keha tõuseb normaalasendisse, 
rindkere suruda veidi taha. Käed tuua vaheliti rinna kõrgusele, pea langetada. 

II osal („-da“) jalgades asend säilib. Mõlemad käed sirutada pikalt  külgedele õlajoone 
kõrgusele, peopesad on suunatud alla. Ülakeha on kallutatud tugevasti paremale küljele käe 
poole ja veidi taha. Pea on pööratud paremale, kallutatud veidi taha. 

III osal („se-„) Olles poolkükis asetada vasak jalg  tugevale päkale risti parema jala taha. Käed 
asetada rusikas puusadele. 

Takti 85 IV osal – takti 86 I –III osal („-le-tas“) mõlema jala päkkadel sujuv 7/8 pööre 
vastupäeva kandes pikkamööda keharaskuse vasakule jalale. Sirutatud parem jalg libistada taha 
päkale. Pöörde ajal langetada pea ja ülakeha painutada veidi ette. Punkti 2 jõudes ülakeha 
sirutub, pea tõuseb, vaade ette (asend croiseé). 

Takt 86 IV osa – takt 88 III osa („ei pool nii ar-mas ol-nud sääl“) Parema jalaga alustades   16 
ristsammu. Vasak jalg asub terve  tegevuse vältel parema jala ees risti. Iga 4 sammuga teha 
sujuvalt ¼ pööre päripäeva. Pööre lõpetada vasak jalg ees kõrgetel päkkadel esipoolega punkti 
nr. 2 (asend croiseé). 

Käed. Takti 86 IV osal tõsta parem käsi ette sõrmedega diafragma kõrgusele, peopesa suunatud 
alla. Vasak käsi jääb vabalt küljele. Vaade saadab paremat kätt.  

Takt 88 IV osa („kui“) solist teeb parema jalaga alustades esipoolega punkti nr. 2 tour soutenue, 
käed kõrval-all.  

Takt 89 – takt 90 I osa („kü-la-tä-na-vas“) solist kordab takti 28 III-IV osa ja takti 29 I-III osa 
tegevust. Teised tantsijad püsivad asendis (jn. 33). 

Takt 90 II osa- takt 92. Kõik tantsijad laskuvad vabalt mõtlikku asendisse istuma kükitama  
sarnaselt sissejuhatuse tegevusega. 


