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K6UAI.ALUGU
Eesti tants segariihmale

Tantsu on loonud Maie Orav I 9 87. aastalja kirj eldanud I 996. aastal Rakveres.

Rahvaviis Saaremaalt.

FOHXSAMMIID

Taktim6St '?/.

1. MADAL HTIPAKSAMM (kirjelrluseserlaspitli hiipaksamm)
Taktis sooritatakse kaks madalhlipaksammu.

2. REII\I,ENDRNAMM NIIPNXUCA
Takti I osal astutakse vasaku @arema) jalaga samm edasi, II osal libistatakse parcm
(vasak) jalg tugijala juurde ja kantakse keharaskus sellele jalale. Takti III osal
astutakse vasaku (parema) jalaga liihike samm edasi, teinejalg tuuakse samal ajal
tugijah lAhedale6hku. Takti IVosalontugijalalhtpakjaparem (vasak)jalghakkab
liikuma uueks sammuks edasi.

3. R6I{T]LINE KORVAI,SAMM KOOS REIIU.,EI\IDRIGA

Takt 1. Taktilosal astutakseparemajalagar6hulinesammparemale. Taktillosal
tuuaksevasak jalgparema.jalajuurde. Takti IlljalVosalkorrataksesamategelust.

Takt 2. Parema jalaga alustades tantsitakse reinlendrisammuga poolp<ltire

vastupiieva.

Takt 3. Korratakse L takti tegelustvasakujalaga.

Takt 4. Konatakse 2. takti tegevust vasaku jalaga alustades, kuid poolpciOre

tehakse pAripieva.

TAIITSUKIRIELDUS
Taktim66t '?/.

Osavdtjad: vaba arv segapaare. _ q Ll \J ., U Ll
Liihteasend:paarilisedseisavadlavaragumisre I 

Al A] A ni nl n
parempoolsete kiilgkardinate vahel rinnati,
sisekliediihendatudall,viiliskiiedvabaltkiiljel. \
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l tuur

Takt 1. Viilisjalagaalustadestantsitaksc p6hisammuganr.2vastuplievaringioonele.
Takti IV osal priOrduvad paariliscd htipakuga seljati.

Takt 2. Sisejalaga alustades jlitkataksc liikumist vastupiieva. Takti IV osal
ptiOrdutakse hiipakuga rinnati.

Taktid 3 - 4. Paarilised pdrirduvad rinnati, v6tavad valsivdtte ja p0Orlevad
hiipaksammudega piiripiieva, ringioonel liigutakse vastupdeva.

Taktid I - 4 teist korda. Korratakse eelmise nelja takti tegevust.

Taktid 5 - 8. JAZides rinnati valsiv6ttesse. tantsitakse pdhisammuga nr. 3 ringloonel
vastupiieva.

Taktid 5 - 8 teist korda. Korratakse eelmise nelja takti tegevust.

IItuur

Takt 1. Valsiv6te vabastatakse. Paarilised pddrduvad kodarjoonel kOrvuti ja
iihendavad sisekiied all pihkseongus. Viilisjalaga alustades liigub poiss hoogsalt
reinlendrisammuga ringioonel vastupiieva, tiidrukut endaga kaasa tOmmates.
Ttidrukjtirgneb talle samuti reinlendrisammuga.

Takt 2. Pciss teeb paigal reinlendrisammuga poolpriOrde piiripiieva, t6mmates
tiidruku parema kiiega oma paremale kiiljele. Liikumine l6petatakse koda{oonel
k6rvuti, esipool pziripiieva.

Taktid 3 - 4. Korratakse taktide I - 2 tegelust ringioonel piripiieva liikudes.

Taktid I - 4 teist korda. Korratakse eelmise nelja takti tegevust.

Takt 5. Paarilised ringjoonel rinnati stildvdttes. Viilisjalaga alustades liigutakse
pdhisammu nr. 3 esimese takti tegevusega ringi keskrne suunas.

Takt 6. Paarilisedvabastavad sisekiiedja ttidruk liigub reinlendrisammuga poisi
vasakukiie altliibi paarilise selja taha. Viliskiiedjiiiivadiihendatuksjapoiss tantsib
reinlendrisa mmu paigal
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Takt 7. Paarilised vdtavad seljati siildvdtteja sisejalaga alustades tantsitakse
pdhisammu nr. 3 esimese takti tegevusega ringi keskmestviiljapoole.

Takt 8. Paarilisedvabastavadviiliskiedja tiidruk taganeb reinlendrisammugapoisi
parema kiie alt liibi poisi ette. Poiss tantsib reinlendrisammu paigal.

Taktid 5 - 8 teist korda. Korratakse eelmise neljatakti tegevust.

IIItuur

Taktid 1 - 2. Korratakse I tuuri l: - 2. takti tegewst.

Taktid 3 - 4, Tantsuv6te vallandatakse, kaed vabalt all. Tiidruk p<i6rleb
hiipaksammuga piiri-, poiss vastupiieva, ringioonel liigutakse vastupaeva.

Taktid 1 - 4 teist korda. Korratakse eelmise nelja takti tegevust.

Taktid 5 - 8. Korratakse I tuuri 5. - 8. takti tegevust.

Taktid 5 - 8 teist korda. Korratakse eelmise nelja takti tegevust.

Wtuur

Taktid I - 2. Paarilised kodarjoonel rinnati valsiv6ttes. viilisjalaga alustades
liigutakse kahe reinlendri-sammuga ringi keskme suunas. Poiss taganeb.

Taktid 3 - 4. Poiss tantsib reinlendrisammu paigal ja ttidruk pdrirleb ilhendatud
viiliskiite all iihe reinlendrisammuga tiiisptirirde piiri-, teisega vastupf,eva.

Taktid 1 - 4teistkorda. Korratakse eelmiseneljataktitegevus! kuidliigutakse ringi
keskmest viiljapoole. Ttidruk taganeb.

Takt 5. viilisjalaga alustades tantsitakse pdhisammu nr. 3 esimese takti tege\ust
ringioonel vastupieva.

Takt 6. viilisjalaga alustades tehakse reinlendrisammuga tiiisp60re piiripteva,
ringjoonel liigutakse vastupleva.

Taktitl 7 - 8. Kon'atakse kahe eelmise takti tegevust.
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Taktid 5 - 8 teist korda. Korralakse eelmise nelja takti tegerrust.

Miirkus. Kui soovitakse taktide 5 - 8 tegevusega lavaltlahkuda, v6ib sama muusikat
korrata.

Tantsu saatemuusika leiate Tarvan p iii PLLIRt}HMA kassetilt - B-pool
K6LIAI,ALUGU.

KOljala lugu
Rahvavits Saaremaalt


