
Muudatused teiseks eelprooviks (13.02.2017) 
 
Ojake 
Kirjeldatud on muudatused, mille teeme väljaku jaoks, vt ka kirjelduse juurde kuuluvaid 
jooniseid. Ja ära pane pahaks nende kodust väljanägemist :) 
II ülevaatusel tantsime väljakuvarianti uue muusikaga! 
Lisaks tantsusammude harjutamisele leia tantsust üles tärkava kevade helgus. Pime ja külm 
talv on läbi, loodus ärkab, lumi sulab ja meie ojakesed hakkavad vulisema! 
 
III vaheosa (taktid 33-35): 
Jätkub väravatest läbijooks ja juhtpaar nr 6 veab voori lava tagaosast läbi ning jõuab uuesti 
oma kohale tagasi. Tantsijad moodustavad kaare (jn 1). Kaarele jõudes teevad tüdrukud 
poolpöörde päripäeva (selleks vallandatakse hetkeks võte) ja tantsijad laskuvad kükki. 
Kükkiminek toimub nn lainena. 
 
II tuur A-osa (taktid 36-43) 
Taktid 36-37. Tantsijad tõusevad ning liiguvad jooksusammudega vastavalt joonisele 1. 
Poisid liiguvad selg ja tüdrukud esipool ees. 
Taktid 38-39. Tantsijad liiguvad jooksusammudega tuldud teed tagasi, seekord poisid esipool 
ja tüdrukud selg ees. 
Taktid 40-42. Tantsitakse tantsu originaalvariandi taktide 40-42 tegevust kaarel (viklisse 
astumised) 
Takt 43. Kaarelt liigutakse jooksusammudega külgedele viirgudesse. 
 
II tuuri B-osa taktide 50-51 esimest korda ja taktide 44-51 teist korda tegevus (kokku-lahku 
jooksud) 
Taktid 50-51. Korratakse tantsu originaalvariandi taktide 50-51 tegevust, kuid kokkujooksu 
alustavad kõige lava esikülje poolsemad tantsijad. Kokku saades tehakse veerandpööre lava 
tagakülje poole. Ülejäänud tantsijad liiguvad põhisammuga nr 2 (kõnd sammseisuga) lava 
esikülje suunas.   
Takt 44 teist korda. Lava tagaküljele jõudnud tantsijad teevad veerandpöörde ja jooksevad 
lava külgede suunas ning jäävad siis seisma esipoolega lava külgede ja küljega lava esikülje 
poole. Ülejäänud jätkavad tantsu originaalvariandi tegevust, kuid kokku jooksevad lava 
esiküljepoolsemad tantsijad ning põhisammuga nr 2 liigutakse lava esikülje suunas. 
Takt 45 teist korda. Lava tagaküljele jõudnud tantsijad teevad veerandpöörde ja jooksevad 
lava külgede suunas ning jäävad seisma enda ees oleva tantsija taha. 
Taktid 46-50 teist korda. Jätkatakse eelnevat tegevust, iga järgmine paar jookseb kokku, 
taha ning külgedele lahku (jn 2). 
Takt 51 teist korda. Tantsijad pöörduvad esipoolega lava esikülje poole ning tüdrukud 
liiguvad jooksusammudega poistest 2m ettepoole. Viimasena lava tagakülje suunas 
jooksnud paari tüdruk võib takti 50 teist korda lõpus jääda seisma tantsijate reast 2m eespool 
ja teha taktil 51 teist korda poolpöörde päripäeva kohapeal.  
 
III tuuri A-osa (taktid 14-21) 
Tantsitakse tantsu originaalvariandi tegevust kahel viirul (mitte neljal). Viirgude vahed on 
kogu aeg 2m (jn 3). 
 
IV vaheosa (taktid 22-24) 
Takt 22. Tantsitakse tantsu originaalvariandi 22. takti tegevust Lisaks jooksevad poisid 
tüdruku juurde. 
Taktid 23-24 Viristamise asemel liigutakse vabade jooksusammudega vastavalt joonisele 4. 
 
III tuur B-osa 



Tantsitakse vastavalt originaalkirjeldusele ainult joonisel 31 ja 32 on mõlema kolonni 
tüdrukud lava keskjoone pool. 
 


