VÄNDRA METSAS
Tants kaheksale noormehele ja kaheksale poisile
Tantsu on loonud ja kirjeldanud Ene Jakobson 2005. aastal Tallinnas.
Muusika rahvalik viis, esitaja lustibänd ,,Pärgament".
Tants on oma iseloomult groteskne. Käsutatud on folkloorist tuntud karutantsu originaalliikumisi ja nende variatsioone. Karupojad õpetatakse tantsima. Enamus põhiliikumisi sooritatakse ,,karulikult" suurelt ja põlveliigesest kõverdatud jalgadega
PÕHISAMMUD
Taktimõõt 2/4
1. Kõnnisamm
Jalad on põlveliigesest kõverdatud. Sammu astuv jalg sirutatakse ette pikaks ülekannasammuks. Taktis tehakse kaks sammu.
2. Väljaastesamm kere kallutusega
Sooritatakse kahe takti vältel.
Takt 1. Parema jalaga astutakse pikk samm ette väljaastesse, parem jalg kõverdatakse põlveliigesest, keharaskus kantakse eesolevale jalale. Käed on puusal, vasak õlg ja käsi pööratakse ülalt kaarega ette. Kere kallutus toimub ette-vasakule.
Takt 2. Keharaskus kantakse üle vasakule jalale kõverdades jalga põlveliigesest Eesolev parem jalg sirutub põlveliigesest ja jääb ette kandastakusse. Vasak õlg viiakse tabaja kere kallutatakse taha-vasakule. Sammu alustatakse ka parema jalaga.
3. Madalad põlvetõstehüpakud poolpöördega
Takti I osal astutakse paremajalaga samm kõrvale. Vasakpõlv tõstetakse ette Takti III osal tehakse põlveliigesest kõverdatud paremal jalal libiseva hüpakuga poolpööre päripäeva.
Järgmist sammu alustatakse vasaku jalaga ja pööre jätkub päripäeva.
4. Kahesammupöörded
Poisid on täistaldadel, põlved lõõgastatud. Takti I osal astutakse parema jalaga samm paremale ja tehakse poolpööre päripäeva. Takti III osal astutakse vasaku jalaga samm vasakule ja jätkatakse pööret päripäeva. Takti vältel tehakse kahe sammuga täispööre.
5. Väljaastesamm käte ,,kerimisega"
Takti I osal astutakse parema jalaga pikk samm ette-paremale väljaastesse. Parem jalg kõverdatakse põlveliigesest, kere kallutatakse ette-paremale. Rusikas käed kõverdatakse ette rinna kõrgusele ja sooritatakse kaks ,,kätekerimist" endast ära.
Sammu tehakse ka vasaku jalaga vasakule.
6. Väljaastesamm ette ja taha käte ,,kerimisega"
Sooritatakse kahe takti vältel.
Takt 1 .Takti I osal astutakse parema jalaga pikk samm ette väljaastesse, kõverdades jalga põlveliigesest. Keharaskus kantakse paremale jalale, kere kallutatakse ette. Rusikas käed kõverdatakse ette rinna kõrgusele ja sooritatakse kaks ,,kätekerimist" endast ära.
Takt 2. Takti I osal kantakse keharaskus vasakule jalale, kõverdades jalga põlveliigesest ja kere kallutatakse taha. Parem sirutatud jalg jääb ette kandastakusse. Käed jätkavad ,,kerimist".
Sammu alustatakse ka vasaku jalaga vasakule.
7. Taganemissamm
Taktis tehakse üks samm. Jalad on põlveliigesest kergelt kõverdatud, käed puusal. Parema jalaga astutakse nõtkuv samm taha harkseisu, kere kallutatakse taha-paremale. Vaade on suunatud üles vastastantsijale.
Järgmine samm astutakse vasaku jalaga nõtkuvalt taha harkseisu, kere kallutatakse taha-vasakule.
8. Kerering põlvist nõtkumisega
Sooritatakse kahe takti vältel - variant A ja nelja takti vältel - variant B.
Variant A
Takt 1. Tantsijad seisavad õlgadelaiuses harkseisus, jalad on põlveliigesest kõverdatud, käed puusal. Takti I osal kallutatakse kere ette, takti III osal ringiga vasakule.
Takt 2. Takti I osal jätkatakse kere ringi kallutusega taha, takti III osal viiakse kere ringiga paremale küljele. Põlvist vetrumised toimuvad vastavalt iga takti l ja III osal.
Variant B
Kereringid nelja takti vältel sooritatakse kaks korda aeglasemalt, üks kerering nelja taktiga. Põlvist vetrumised toimuvad iga takti I ja III osal. Kereringe sooritatakse nii päri- kui vastupäeva.
9. Madalad hüpakud põlvetõstega küljele
Takti I osal astutakse parema jalaga samm ette, vasaku jala põlv tõstetakse kõrvale. Takti III osal tehakse põlveliigesest kõverdatud paremal jalal kerge hüpak. Sammu alustatakse ka vasaku jalaga.
10. Jooksusammud põlvetõstehüpakuga
Sooritatakse kahe takti vältel.
Takt 1. Vasaku jalaga alustades tehakse põlveliigesest kergelt kõverdatud jalgadega kaks jooksusammu takti I ja III osal.
Takt 2. Takti I osal astutakse vasaku jalaga samm ette, parema jala põlv tõstetakse ette-üles. Takti III osal tehakse põlveliigesest kõverdatud vasakul jalal madal hüpak.
11. Hüpakud jalaheitega kõrvale
Takti l osal astutakse vasaku jalaga samm ette. Parem jalg heidetakse põlveliigesest sirutatult kõrvale, pöid vaba. Takti III osal tehakse hüpak vasakul jalal. Järgmist sammu alustatakse parema jalaga.
12. Külg-galopisammud
Taktis tehakse kaks galopisammu, jalad on põlveliigesest kõverdatud.
13. ,,Karutantsu" samm
Sooritatakse nelja takti vältel.
Takt 1. Takti I osal astutakse parema jalaga rõhuline samm ette. Takti III osal asetatakse vasak jalg parema jala ette põiki-paremale rõhkastakusse.
Takt 2. Vasaku jalaga astutakse takti I osal rõhuline samm ette Takti III osal asetatakse parem jalg vasaku jala ette põiki-vasakule rõhkastakusse.
Takt 3. Parema jalaga astutakse takti I osal samm taha. Takti III osal asetatakse vasak jalg parema jala ette põiki-paremale rõhkastakusse.
Takt 4. Vasaku jalaga astutakse takti I osal samm taha. Takti III osal asetatakse parem jalg vasaku jala ette põiki-vasakule rõhkastakusse.
14. Põlvetõstepolka
Tantsitakse hüplevpolkat, takti III-IV osal kõverdatakse järgmist polkasammu astuv jalg põlveliigesest ja tõstetakse kõrvale.
15. Jalaheited selili-toengus
Poisid laskuvad kükki ja toetavad käed selja taha maha. Taktis tehakse kaks vahelduvat parema ja vasaku jala sääreheidet ette-üles.
16. ,,Karupoos"
Poisid hüppavad harkseisu, püsides põlveliigesest kõverdatud jalgadel. Kere kallutatakse ette. Rusikas parem käsi viiakse otsmikule, rusikas vasak käsi asetatakse istmikule.
TANTSU KIRJELDUS
Taktimõõt 2/4
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OSAVÕTJAD: 8 noormeest “suured karud" ja 8 poissi ,,karupojad". Tantsu on võimalik tantsida ka vähema, kuid kindlasti paarisarvu tantsijatega. 
LÄHTEASEND: neli noormeest seisavad lava vasakul ja neli paremal küljel külgkardinate vahel, esipoolega lava keskjoone poole. Poisid seisavad kolonnis- neli lava eesmiste vasakpoolsete külgkardinate vahel ja neli tagumiste parempoolsete külgkardinate vahel (jn 1)
I TUUR (taktid 1-8 ja 9-16 kaks korda)
Tantsu alustavad noormehed.
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Taktid 1-2. Parema jalaga alustades liigub vasakpoolses tagumises nurgas olev noormees nelja kõnnisammuga (põhisamm nr 1) piki diagonaali hoogsalt lava keskme suunas. Käed liiguvad vabalt kaasa.
Taktid 3-4. Tantsu alustanud noormees asetab käed puusale ja sooritab parema jalaga põhisammu nr 2 (väljaastesamm kere kallutusega).
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Taktid 5-8. Tantsu alustanud noormees püsib oma lõppasendis. Lava parempoolses eesmises nurgas olev noormees alustab tantsu parema jalaga, korrates taktide l -2 tegevust ja liikudes piki diagonaali lava keskme suunas (jn 2). Taktidel 7-8 kordavad mõlemad noormehed olles esipoolega teineteise pooletaktide 3-4 tegevust.
Taktid 9-10. Parema jalaga alustades liiguvad laval olevad kaks noormeest nelja kõnnisammuga väikese ringi päripäeva (jn 3). Parema jalaga alustades liiguvad ülejäänud noormehed nelja kõnnisammuga lavale ja moodustavad ringi (jn 4). Kõik noormehed lõpetavad liikumise esipoolega ringi keskme poole. Käed asetatakse puusale.
Taktid 11-12. Korratakse taktide 3-4 tegevust suunaga ringi keskmesse. 
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Taktid 13-14. Parema jalaga alustades liigutakse nelja kõnnisammuga ringjoonel vastupäeva (Jn 5) 
Taktid 15-16. Tehes takti I osal veerandpööre vastupäeva sooritatakse Väljaastesamm ette ja taha käte ,,kerimisega" (põhisamm nr 6). 
Taktid 9-12 teist korda. Parema jalaga alustades liigutakse nelja põhisammuga nr 3 (madalad põlvetõste hüpakud poolpöördega) ringjoonel vastupäeva. 
file_8.jpg


file_9.wmf


Taktid 13-14 teist korda. Jätkatakse liikumist kahe põhisammuga nr 4 (kahesammupöörded) ringjoonel vastupäeva. Liikumine lõpetatakse äraspidisel ringjoonel. 
Taktid 15-16 teist korda. Parema jalaga alustades tehakse põhisamm nr 6 (väljaaste samm ette ja taha käte ,,kerimisega") mööda kodarjoont ringi keskmest välja.
II TUUR (taktid 1-8 ja 9-16 kaks korda)
Tantsu alustavad poisid. Noormehed püsivad lõppasendis kaheksa takti, käed asetatakse vaheliti rinnale.
Taktid 1-2. Parema jalaga alustades liiguvad poisid nelja kõnnisammuga vastupäeva ringjoonele (jn 6). Rusikas käed on kõverdatud ette rinna kõrgusele ja sooritavad kõnni ajal käte ,,kerimist" file_10.jpg
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endast ära (kaks ringi taktis). 
Takt 3. Parema jalaga alustades teevad poisid põhisammu nr 5 (Väljaastesamm käte ,,kerimisega") ette-paremale. 
Takt 4. Vasaku jalaga alustades korratakse 3. takti tegevust ette-vasakule. 
Taktid 5-8. Korratakse II tuuri taktide 1-4 tegevust. Taktil 8 märkavad poisid (,,karupojad") noormehi (,,suured karud").
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Taktid 9-12. Poisid liiguvad nelja põhisammuga nr 7 (taganemissamm) mööda kodarjoont väljapoole. Parema jalaga alustades liiguvad noormehed nelja põhisammuga nr 9 (madalad hüpakud põlvetõstega küljele) mööda kodarjoont väljapoole (jn 7).
Taktid 13-14. Parema jalaga alustades liiguvad noormehed nelja kõnnisammuga ümber oma poisi (,,karupoja") vastupäeva ja jõuavad poisi ette (jn 8). Poisid teevad kereringi põlvist nõtkumisega (põhisammu nr 8 variant A) vastupäeva. Liikumise lõpetavad paarilised kodarjoonel rinnati (jn 9).
Taktid 15-16. Poisid ja noormehed, alustades parema jalaga, sooritavad põhisammu nr 6 (Väljaastesamm ette ja taha käte ,,kerimisega").  
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Taktid 9-10 teist korda. Noormehed sooritavad veerandpöörde vastupäeva. Paarilised ühendavad sisekäed, poiss noormehest tagapool ja väliskäed on puusal. Vasaku jalaga alustades liigutakse ringjoonel vastupäeva põhisammuga nr 10 (jooksusammud põlvetõstehüpakuga).
Taktid 11-12 teist korda. Jätkatakse liikumist põhisammuga nr 10 (parema jalaga).
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Taktid 13-16 teist korda. Korratakse II tuuri taktide 9-12 teist korda liikumist ringjoonel vastupäeva ja juhtpaari järel liigutakse lava tagaküljele kolonni (jn 10). Taktidel 15-16 tehakse koos paarilisega veerandpööre vastupäeva ja väikesed poisid saadetakse enda ette viirgu (jn 11).
III TUUR (taktid 17-40)
Taktid 17-20. Tantsijad ühendavad viirgudes käed õlavarre võttes. Vasaku jalaga alustades liigutakse lava esikülje suunas (jn 12) põhisammuga nr 11 (hüpakud jalaheitega kõrvale).
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Taktid 21-24. Noormehed säilitavad viirus tantsuvõtte, seisavad põlveliigesest kõverdatud jalgadega harkseisus. Tantsitakse põhisammu nr 8 varianti B (kerering põlvist nõtkumisega) ja tehakse aeglane kerering vastupäeva. Poisid vallandavad 21. takti I osal tantsuvõtte ja tehes poolpöörde vastupäeva jooksevad vasaku jalaga alustades nelja sammuga noormeeste (,,suurte karude") suunas ja nende õlavarrevõttes ühendatud käte alt läbi, möödudes oma paarilisest paremat kätt. Järgmise nelja jooksusammuga liigutakse oma paarilise selja tagant vastupäeva oma ,,suure karu" paremale käele (jn 13).
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Taktid 25-28. Noormehed säilitavad viirus õlavarrevõtte ja kõverdavad jalad põlveliigesest. Poisid asetavad oma käed noormeeste kätele ja jäävad vöökohaga toetuma noormeeste kätele. Noormehed sirutavad põlveliigesed ning tõstavad poisid õhku rippuma. Poisid siputavad oma põlveliigesest kõverdatud jalgu. Lava kõige vasakpoolne noormees tõstab oma paarilise lihtsalt parema käega kaenlasse (jn 14). Noormehed taganevad file_22.jpg
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26.-27. taktil kõnnisammudega ja panevad 28. takti III osal poisid maha.
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Taktid 29-32. Vasaku jalaga alustades liiguvad noormehed nelja kõrge jalaheitega ette lava esikülje suunas (jn 14). Taktid 29-30 seisvad poisid noormeeste taga parem jalg ees kandastakus. Parema jalaga alustades jooksevad poisid 31. ja 32. taktil oma paarilise paremalt küljelt noormeeste õlavarrevõttes käte alt läbi lava esikülje suunas lava ristjooneni (jn 15). 
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Taktid 33-40. Poisid liiguvad 16 külg-galopisammuga põlveliigesest kõverdatud jalgadega vastupäeva siseringjoonele. Vasaku jalaga alustades liiguvad noormehed 16 külg-galopisammuga põlveliigesest kõverdatud jalgadega päripäeva välisringjoonele, käed puusal. Liikumine lõpetatakse kahekordsel päripidisel ringjoonel (jn 16).
VAHEOSA (taktid 41-48)
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Taktid 41-42. Tantsijad, olles esipoolega ringi keskme poole, teevad põhisammu nr 6 (Väljaastesamm ette ja taha käte ,,kerimisega").
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Taktid 43-44. Parema jalaga alustades teevad põhisammuga nr 4 (kahesammupöörded) poisid kaks ja noormehed kaks ja pool pööret päripäeva, käed puusal. Poisid liiguvad pööretega ringi keskmest välja, noormehed liiguvad pööretega ringi keskme suunas. Vastastantsijast möödutakse vasakut kätt (jn 17). Liikumine lõpetatakse paarilisega rinnalt, noormehed siseringjoonel ja poisid välisringjoonel (jn 18). 
Taktid 45-48. Tantsijad sooritavad paarilisega kodarjoonel rinnati põhisammu nr 13 (,,karutantsu" samm). Noormehed taganevad kahe viimase taktiga lava ristjoonele seljad (jn 19). 
IV TUUR (taktid 49-56 ja 57-64 kaks korda)
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Taktid 49-50. Noormehed ühendavad käed seljati käevangus. Tantsitakse kaks korda põhisammu nr 9 (madalad hüpakud põlvetõstega küljele) veerandpööretega päripäeva. Esipoolega lava esikülje poole olevad noormehed alustavad vasaku jalaga, teised parema jalaga. Lava esiküljel ja tagaküljel asuvad poisi taganevad nelja kõnnisammuga kokku (jn 20).
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Taktid 51-56. Noormehed kordavad taktide 49-50 tegevust, tehes kuue takti vältel poolteistpööret päripäeva. Poisid alustavad noormeeste tegevuse jäljendamist, pööreldes põhisammuga nr 9 veerandpööret taktis. Esipoolega lava vasaku külje poole olevad poisid alustavad parema jalaga ja esipoolega lava parema külje poole olevad poisid vasaku jalaga. Noormehed lõpetavad 56. taktil liikumise seljad, küljega lava esi- ja tagakülje poole ja vallandavad takti viimasel osal tantsuvõtte. Poisid vallandavad tantsuvõtte 56. takti l osal ja jooksevad oma ,,suurekaru" juurde paarilisega rinnati (jn 21).
Taktid 57-58. Paarilised võtavad õlavarrevõtte ja välisjalaga alustades pöörlevad põhisammuga nr 14 (põlvetõstepolka). Paarid, kelle poiss tuli file_38.jpg
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noormehe juurde lava esiküljelt liiguvad tagakülje suunas, ülejäänud paarid liiguvad põlvetõstepolkaga lava esikülje suunas (jn 22).
Taktid 59-60. Tantsuvõte säilitatakse. 59. takti I osal poisid hüppavad üles ja kõverdavad jalad põlveliigesest kõrvale-üles. Noormehed tõstavad poisid õhkuja sooritavad koos poisiga samaaegselt poolpöörde päripäeva. Tõste lõpeb 60. takti III osal.
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Taktid 61-64. Korratakse taktide 57-60 tegevust, põlvetõstepolkaga liigutakse nüüd vastassuunas. Vastaspaarist möödutakse vasakut kätt. Tõste lõppedes on tantsijad kahes viirus, kõik esipoolega lava esikülje poole (jn 23).
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Takt 57 teist korda. Noormehed sooritavad põhisammu nr 15 (jalaheited). Poisid seisavad käed puusal ja jälgivad «suurte karude" tegevust, olles nendest veidi publiku pool.
file_44.jpg


file_45.wmf


Taktid 58-62 teist korda. Poisid kordavad noormeeste 57. takti teist korda tegevust. Noormehed jätkavad 57. taktil teist korda alustatud tegevust. 
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Takt 63 teist korda. Poisid jätkavad alustatud tegevust. Noormehed tõusevad takti I osal püsti, esimese viiru noormehed, tehes veerandpöörde vasakule, astuvad diagonaalselt ette- vasakule, teise viiru noormehed astuvad diagonaalselt ette-paremale (jn 24).
Takt 64 teist korda. Noormehed ja poisid ühendavad omavahel paremad käed ja noormehed tõmbavad poisid kükist püsti. 
VAHEOSA teist korda (taktid 65-72)
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Taktid 65-68. Tantsijad kordavad esimese vaheosa taktide 41-44 tegevust (jn 25). Liikumise lõppedes on tantsijad kahes viirus rinnati, noormehed seljaga, poisid esipoolega lava ristjoone poole (jn 26).
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Taktid 69-70. Paarilised võtavad õlavarrevõtte ja välisjalaga alustades pööreldakse põhisammuga nr 14 (põlvetõstepolka) päripäeva, liikudes vastupäeva ringjoonele (jn 26). 
file_52.jpg


file_53.wmf


Taktid 71-72. Korratakse IV tuuri taktide 59-60 tegevust. Poisid tõstetakse ringi keskmesse. Noormehed sooritavad 72. takti III osal poolpöörde päripäeva. Liikumise lõppedes on poisid siseringjoonel ja noormehed välisringjoonel (kodarjoonel järjestikku) äraspidiselt.
V TUUR (taktid 73-80 ja 81-88 kaks korda)
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Taktid 73-74. Tantsijad asetavad käed puusale. Parema jalaga alustades liiguvad noormehed põhisammuga nr 9 (madalad hüpakud põlvetõstega) mööda kodarjoont ringi keskmest väljapoole. Poisid liiguvad kahe aeglase kõnnisammuga noormeestele
järele (jn 27). 
Taktid 75-76. Noormehed tantsivad põhisammu nr 8 varianti A (kerering põlvist nõtkumisega) päripäeva. Poisid kordavad II tuuri taktide 3-4 tegevust, liikudes mööda kodarjoont ringi file_56.jpg
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keskmest väljapoole.
Taktid 77-78. Korratakse taktide 73-74 tegevust.
Taktid 79-80. Noormehed seisavad, jalad põlveliigesest kõverdatud, harkseisus. Haarates parema käega selja tagant toob noormees poisi enda ette (jn 28). Poiss liigub nelja kõnnisammuga. Liikumise lõppedes on paarilised rinnad.
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Taktid 81-84. Paarilised võtavad õlavarre võtte. Välisjalaga alustades pööreldakse nelja põhisammuga nr 14 (põlvetõstepolka) päripäeva ja liigutakse ringjoonel vastupäeva (jn 29).
Taktid 85-86. Paarilised kordavad vaheosa teist korda taktide 71-72 tegevust. Poisid tõstetakse ringi keskmesse (jn 30).
Taktid 87-88. Noormehed koonduvad päripidisesse sõõri ja ühendavad käed õlavarrevõttes (jn 31). Poisid seisavad 87. takti ajal ringi keskmes äraspidiselt paigal. 88. taktil lähevad poisid oma paarilise vasakule käele, asetavad käed noormeeste ühendatud kätele ja toetuvad vöökohaga noormeeste kätele. Jalad kõverdatakse põlveliigesest õhku. 
file_60.jpg


file_61.wmf


file_62.jpg


file_63.wmf


Taktid 81-86 teist korda. Noormehed tõstavad 81. takti I osal poisid kätel üles ja alustades vasaku jalaga liiguvad 12 kõnnisammuga sõõris päripäeva (jn 32).
Takt 87 teist korda. Takti I osal asetatakse 
poisid maha ja tantsuvõte vallandatakse.
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Takt 88 teist korda. Takti I osal sooritavad noormehed poolpöörde vastupäeva (jn 33). Takti III osal sooritavad kõik tantsijad hüppe mööda kodarjoont välja harkseisu (jn 34). Liikumine lõpeb äraspidisel ringjoonel ja tantsijad võtavad ,,karupoosi" (põhisamm nr 16).
Äraminek
,,Karupojad" hüppavad oma ,,suurele karule" kukile. Lahkutakse kahele poole lava külgedele, kummalegi poolele neli ,,karupaari".


