ILOSA
Eesti tants segarühmale
Tants on loodud 1996. aastal ja kirjeldatud 2001. aastal Tallinnas.
Muusika: Eesti rahvalaul ansambel Ummamuudu esituses.
Tants on humoristliku laadiga, lustakas ja hoogne. Rõhutatud on koomilised liigutused ning kõrged
põlvetõsted.
Tüdrukud, tormates esinemispaigale, otsivad igaüks oma noormeest. Poisid, ilmudes ülemeelikus
meeleolus, otsustavad tüdrukud üle kavaldada ning neile mitte tähelepanu osutada. Tüdrukud,
märgates poisse, üritavad neid tantsule meelitada.
Paarilistevahelised suhted arenevad tühiseks kemplemiseks ja üksteise ärgitamiseks, mille käigus
mõlemad paarilised siiski teineteisega lepitust otsivad, mis ka lõpuks saavutatakse, ning poiss
haarab tüdruku oma rüppe.
Soovitatav kasutada mulgi kuube ja kaabut.
PÕHISAMMUD
Taktimõõt 4/4
1. Põlvetõstejooks. Taktis tehakse neli põlvetõstejooksusammu nii, et vabajala sirutatud pöid on
tugijala sääre kohal.
2. Samm põlvenõksuga. Takti I osal astutakse parema jalaga ülekannasamm ette, vasak kand
tõstetakse veidi maast. Takti II osal laskutakse parema jala põlvest teravalt alla ja koheselt ka
sirutatakse. Vasak jalg liigub uueks sammuks ette. Takti III–IV osal kordub takti I–II osa tegevus
vasaku jalaga alustades. Seega tehakse kaks põlvenõksusammu taktis.
Seda põhisammu sooritatakse ka tagaspidi liikudes.
3. Samm põlvenõksu, rõhklöögi ja kandastakuga. Sooritatakse paarikaupa kahe takti kestel.
Ollakse koomilises hiiuvalsivõttes (Oskussõnastik), kere tugevasti ette kallutatud. Ühendatud
väliskäed liiguvad ülekannasammu puhul vastandliikumise põhimõttel ette ja taha.
Takt 1. Tehakse samm põlvenõksuga (põhisamm nr 2), tüdruk alustab parema jalaga taha ja poiss
vasakuga ette. Ühendatud väliskäed viiakse esmalt poisi suhtes taha.
Takt 2. Takti I–II osal kere sirutatakse ja lüüakse välisjalaga rõhklöök, samaaegselt tõstetakse
väliskäed poolpüstvõttesse. Vaade on üllatunult teineteisele. Takti III osal tõstetakse välisjalg kaares
küljele kandastakusse, samuti sirutatakse ka väliskäed küljele ning kere kallutatakse tugevasti
kannal oleva jala poole. Takti IV osal püsitakse võetud asendis.
4. Rõhulised harkihüpped (poistele).
Takti I osal tehakse harkihüpe põlvist tugevasti alla laskudes II positsiooni, põlved suunatud küljele
(demi-plié). Takti II osal, sirutades põlvist, tuuakse jalad kerge hüppega kokku I positsiooni
päkkadele. Takti III osal korratakse takti I osa tegevust. Takti IV osal seistakse paigal.
5. Sammhüpak jooksuga.
Vasaku jalaga alustades tehakse takti I osal päkksamm ette. Takti II osal sooritatakse vasakul jalal
hüpak, parem jalg tuuakse samaaegselt sirutatud pöiaga tugijala pahkluu juurde. Takti III–IV osal
liigutakse kahe jooksusammuga edasi.
Järgmist sammu alustatakse parema jalaga.

6. Sääreheitejooks. Takti kestel tehakse neli jooksusammu, millega heidetakse igal sammul
vabajala säär sirutatud pöiaga taha üles. Tuleb jälgida, et põlved on heite ajal taha rööbiti.
7. Pöiakiikesamm tüdruku hüppega üles. Sooritatakse paarikaupa kahe takti kestel.
Paarilised on valsivõttes, ühendatud väliskäed on poolpüstvõttes.
Takt 1. Takti I–II osal teevad paarilised välisjalaga alustades päkksammu poolpöördeks päripäeva,
samal ajal tehakse kaks pöiakiiget alla-üles. Ühendatud väliskäsi kiigutatakse rütmis alla-üles kaasa.
Takti III–IV osal korratakse takti I–II osa tegevust sisejalaga alustades ning lõpetatakse täispööre
päripäeva.
Takt 2. Takti I osal teevad mõlemad paarilised ummishüppe paigal, millega pööratakse oma
välisküljed veidi väljapoole. Takti II–III osal teeb tüdruk hüppe üles, heites jalad põlveliigesest
kõverdades taha üles, kusjuures pöiad on sirutatud, kere ja vaade on pööratud väljapoole. Poiss,
seistes paigal, abistab tüdrukut hüppel. Takti IV osal tüdruk maandub.
TANTSU KIRJELDUS
Taktimõõt 4/4
Osavõtjad. Paarisarv segapaare. Kirjeldus on koostatud kaheksale paarile.
Lähteasend. Poisid paiknevad lava tagumiste vasakpoolsete külgkardinate vahel ja tüdrukud
eesmiste parempoolsete kulisside vahel, paarid on nummerdatud (jn 1). Poiste käed vabalt all,
tüdrukutel on puusal.
LAVALE TULEK (A-muusika, taktid 1–10)
Taktid 1–2. Seistakse tegevusetult paigal.
Taktid 3–4. Tüdrukud, alustades vasaku jalaga, liiguvad kaheksa põlvetõstejooksusammuga
(põhisamm nr 1) diagonaalil tagumise vasakpoolse nurga suunas (jn 1). Poisid seisavad endiselt
paigal.
Taktid 5–6. Tüdrukud teevad järsu poolpöörde vasakule, jätkates põlvetõstejooksu, tulevad tagasi
parempoolse eesmise nurga suunas. Poisid, alustades vasaku jalaga, tulevad lavale
põlvenõksusammuga (põhisamm nr 2) ja liiguvad tüdrukute suunas ning paiknevad kolme kolonni.
(jn 1). Käed liiguvad kõnnil vabalt kaasa.
Taktid 7–8. Tüdrukud, seistes paigal, kallutavad kere tugevasti ette ja vaatavad kärsitult
kaugusesse, asetades parema käe lauba kohale, nagu oodates oma noormeest. Poisid jätkavad
põlvenõksusammuga ja teevad väikese kaarega täisringi päripäeva, tõstes kaabu tervituseks üles.
Taktid 9–10. Kerest sirutudes vaatavad tüdrukud endiselt ärevalt kaugusesse. Kui aga kuulevad
poiste hõiget: „Kukku!“ (10. takti I osal), teevad järsu poolpöörde paremale. Poisid samal ajal
kallutavad 9. takti I osal kere veidi ette ja jälgivad uudishimulikult tüdrukute tegevust. Kaabu
pannakse pähe tagasi. 10. takti I osal hõikab üks poistest: „Kukku!“, nagu tüdrukutele märku andes.
Takti IV osal kallutavad nad kere tugevasti ette, langetavad pea, nagu poleks nad tüdrukuid
märganud. Ollakse harkseisus, jalad on põlveliigesest tugevasti kõverdatud. Käed asetatakse
põlvedele nii, et sõrmed on põlvede siseküljel.
I TUUR A-OSA (B-muusika, taktid 11–20)
Taktid 11–14. Tüdrukud, reageerides poiste hõikele ja märgates neid, liiguvad õhinal
põlvetõstejooksuga vastavalt joonisele nr 1 oma paarilise selja tagant läbi tema paremale küljele.
Poisid on endiselt 10. taktil võetud asendis ja teevad teravaid kannalööke, kusjuures igal takti osal
tõstetakse kannad üles ning laskutakse kohe rõhuliselt täistallale. Taktis sooritatakse neli teravat

kannalööki.
Taktid 15–16. Vasaku jalaga alustades liiguvad tüdrukud kolme põlvenõksusammuga poisi eest läbi
tema vasakule küljele (jn 2). 16. takti III osal, jäädes esipoolega oma paarilise poole, asetab tüdruk
parema jala kaares poisi ette kandastakusse, viies samal ajal ka käed hooga seljale ning kallutades
kere ette, vaatab imestades paarilisele. Poiss pöörab oma pea järsult paremale, nagu ei märkaks
tüdrukut, ning jätkab kannalööke.
Taktid 17–18. Korratakse taktide 15–16 tegevust. Parema jalaga alustades liiguvad tüdrukud oma
kohale tagasi ning kandastakusse asetatakse vasak jalg. Käed pannakse trotslikult puusale, vaadates
küsivalt poisile. Poiss pöörab taas pea ära vasakule.
Taktid 19–20. Tüdrukud liiguvad poisi ette kolme põlvenõksu- ja lõppsammuga. 20. takti I osal
kallutavad nad kere ette ja haaravad parema käega poisi vasakust käest. Takti III osal sirututakse ja
jäädakse seljaga poisi poole (jn 3).
I TUUR B-OSA (C-muusika, taktid 21–28)
Taktid 21–24. Sooritatakse samm-hüpak jooksuga (põhisamm nr 5), millega liigutakse vastavalt
joonisele nr 3 vastupäeva ringjoonele. Vasakpoolsele eesmisele nurgale lähemalolevad paarid
teevad täisringi kaares päripäeva (jn 3). Poiss järgneb tüdrukule nagu veidi tõrkudes, teda
narritades. Tüdruk püüab liikumisel piiluda kord üle vasaku, kord üle parema õla poisile.
Takt 25. Takti I osal teeb poiss tõmbava nõksu, nagu peatades tüdrukut, jäädes ise paigale
lõõgastatud põlvedega harkseisu. Tüdruk jääb vasakul jalal ehmunult seisma, väljendades imestust
poisi käitumise üle. Tüdruku parem jalg on sirutatud pöiaga vasaku jala pahkluu juures. Nii
püsitakse takti lõpuni.
Takt 26. Tüdruk teeb takti I osal vasaku jala päkal järsu poolpöörde paremale. Takti III osal asetab
ta parema jala ette kandastakusse, kallutab kere ette ning asetab käed laias kaares seljale, vaadates
taas imestunult poisile. Poiss teeb samal ajal vabandava žesti, viies käed südame kohale või
kehitades süütult õlgu.
Taktid 27–28. Tüdruk, alustades parema jalaga, teeb kolme põlvenõksusammu ja lõppsammuga
täisringi päripäeva, heites seejuures 27. takti I osal vasaku jala taha üles. Käed liiguvad vabalt
kaasa. Poiss teeb sama pöörde vastupäeva, kuid ilma jalaheiteta taha. Lõpetatakse paariviisi
ringjoonel rinnati (jn 4). Käed asetatakse trotslikult puusale.
II TUUR A-OSA (B-muusika, taktid 11–20)
Taktid 11–12. Liigutakse nelja põlvenõksusammuga ringjoonel päripäeva. Poiss taganeb, alustades
vasaku jalaga taha, tüdruk aga parema jalaga ette. Tüdruku liikumine on pealetükkiv ja kelmikas,
näidates poisile pikka nina vms. Poiss teeb selle juures süütu näo ning on üpris hämmeldunud.
Taktid 13–14. Korratakse taktide 11–12 tegevust, liikudes vastupäeva ja nüüd taganeb tüdruk. Poiss
püüab tüdrukut emmata ja temale meeldida, tüdruk aga ikkagi tõrjub teda (jn 4).
Taktid 15–16. Mõlemad paarilised sooritavad kolme põlvenõksusammu ja lõppsammuga umbes
kolmveerandringilise pöörde, poiss vastupäeva ja tüdruk päripäeva (jn 4). Lõpetatakse kodarjoonel
rinnati (jn 5).
Takt 17. Takti I osal tehakse rõhuline ummishüpe paigal ja võetakse valsivõte. Järgnevate
taktiosade vältel teeb poiss kolme kerge jooksusammuga (vasak, parem, vasak) täisringi vastupäeva.
Tüdruk, pöördudes poisiga kaasa, sooritab kolm hüpakut vasakul jalal, parem on tõstetud taha üles
(jn 5).
Takt 18. Takti I osal tehakse veel ummishüpe paigal. Takti II–III osal sooritab tüdruk hüppe üles
nii, et põlvist kõverdatud jalad heidetakse taha üles. Takti IV osal maandutakse. Poiss, seistes
paigal, toetab teda tõstega.
Taktid 19–20. Korratakse veel taktide 17–18 tegevust, ainult selle vahega, et hüppega üles 20. taktil

heidab poiss tüdruku kõrge tõstega ringi sisse. Tegevus lõpetatakse, tüdrukud seesmisel äraspidisel
sõõril, käed poolpüstvõttes, poisid välimisel päripidisel sõõril, käed ühendatakse õla kõrgusel (jn 6).
II TUUR B-OSA (C-A-C muusika, taktid 21–28, 1–10 ja 21–28)
Taktid 21–26. Alustatakse välisjalaga ja liigutakse hoogsate põlvetõstejooksu-sammudega: poisid
vastupäeva, tüdrukud päripäeva (jn 6). Alustatakse välisjalaga. 26. takti lõpuks kohtutakse oma
paarilisega.
Takt 27. Paarilised vahetavad nelja põlvetõstejooksuga kohad, möödudes vasakut kätt, teineteisest
seljati, parem õlg ees. Takti lõpuks on mõlemad paarilised esipoolega ringi keskme poole (jn 7).
Takt 28. Tüdruk sooritab paigal nelja sääreheite jooksuga (põhisamm nr 6) täisringilise pöörde
päripäeva. Poisid asetavad takti I osal vasaku jala ringi keskmesse kandastakusse, parem jalg on
põlvest lõõgastatud, nad kallutavad kere taha ning vaatavad uudishimulikult üle parema õla
tüdrukule.
Taktid 1–6. Liigutakse kahekümne nelja põlvetõstejooksuga kahele diagonaaljoonele (jn 7).
Selleks vabastavad tüdruk ja poiss, kes on lava parempoolsele eesmisele nurgale lähemal, oma
parema käe. Tüdrukud liiguvad juhttantsija järel kaares päripäeva ja siis diagonaalile, mis viib lava
eesmisest vasakpoolsest nurgast taha parempoolse nurga suunas.
Poisid liiguvad juhttantsija järel esmalt vastupäeva ning siis diagonaalile eesmise vasakpoolse nurga
suunas (jn 7). 6. takti lõpuks ollakse kahes diagonaalviirus, kuid nüüd kohtutakse võõra paarilisega
rinnati (jn 8).
Taktid 7–8. 7. taktil vahetatakse põlvetõstejooksuga vastaspaarilisega kohad, möödudes teineteisest
seljati, parem õlg ees, seejuures tüdruk teeb pooleringilise pöörde päripäeva (jn 8). 8. taktil teevad
tüdrukud paigal nelja sääreheitejooksuga (põhisamm nr 6) täisringi päripäeva. Poisid aga sooritavad
põlvetõstejooksuga kaares poolpöörde päripäeva ja ollakse uuesti rinnati (jn 8).
Taktid 9–10. Korratakse taktide 7–8 tegevust, liikudes oma kohale tagasi.
Taktid 21–24. Paarilised võtavad valsivõtte. Välisjalaga alustades tantsivad põlvetõstejooksuga
vastupäeva ringjoonele (jn 9). Poolpüstvõttes ühendatud käsi kiigutatakse rütmis kaasa üles-alla.
Takt 25. Võte vallandatakse, asetades käed puusale, sooritatakse nelja põlvetõstejooksuga
kolmveerandringiline pööre teineteisest lahku (jn 10), jäädes kodarjoonele rinnati.
Takt 26. Jätkates põlvetõstejooksu, vahetatakse mööda kodarjoont kohad, möödudes seljati parem
külg ees. Tüdrukud on nüüd seesmisel, poisid välimisel ringjoonel, kodarjoonel rinnati.
Takt 27. Mõlemad paarilised sooritavad paigal sääreheitejooksuga (põhisamm nr 6) täisringi
päripäeva.
Takt 28. Kahe põlvetõstejooksu- ja lõppsammuga liigutakse ringjoonele rinnati ning takti IV osal
võetakse koomiline hiiuvalsivõte. Tüdruk on seljaga, poiss esipoolega vastupäeva (jn 11).
III TUUR A-OSA (B-muusika, taktid 11–20)
Taktid 11–14. Sooritatakse kaks korda põlvenõksusamme kandastakuga (põhisamm nr 3). Tüdruk
alustab parema jalaga taha, poiss vasakuga ette.
Taktid 15–18. Tehakse kaks korda pöiakiikesammud tüdruku hüppega üles (põhisamm nr 7) ning
alustatakse liikumist lava külgedele viirgu (jn 11).
Takt 19. Pöördutakse veel üks ring pöiakiikesammuga.
Takt 20. Tüdruk teeb ühendatud käte all hoogsa pöörde parema jala päkal päripäeva, tõstes vasaku
jala samal ajal taha üles. Tantsijad on nüüd neljas viirus lava külgedel esipoolega lava keskjoone
poole (jn 12).
III TUUR B-OSA (C-muusika, taktid 21–28)

Taktid 21–22. Tüdrukud, alustades parema jalaga, liiguvad 21. taktil nelja põlvetõstejooksuga lava
keskjoonele rinnati (jn 12). 22. taktil pöördutakse paremas käevangus sama jooksuga täisring
päripäeva.
Poisid sooritavad samal ajal nelja põlvenõksusammuga (põhisamm nr 2) täisringi: vasakpoolsed
poisid, alustades parema jalaga, päripäeva, ja parempoolsed poisid, alustades vasaku jalaga,
vastupäeva. Samaaegselt tõstetakse parema käega kaabu peast tervituseks üles (jn 12).
Takt 23. Tüdrukud jätkavad põlvetõstejooksuga vastasviiru poiste suunas. Poisid teevad rõhulised
harkihüpped (põhisamm nr 4).
Takt 24. Võetakse vastasviiru poisiga vasak käevang ja tehakse nelja sääreheitejooksuga
(põhisamm nr 6) täisringiline pööre vastupäeva. Jooksu alustavad vasakpoolsed poisid parema ja
parempoolsed vasaku jalaga.
Taktid 25–28. Korratakse taktide 21–24 tegevust. Tüdrukud tantsivad oma paarilise juurde tagasi.
IV TUUR A-OSA (B-muusika, taktid 11–20)
Taktid 11–14. Korratakse III tuuri A-osa taktide 11–14 tegevust ja liigutakse lava vastaskülje
suunas (jn 13). 12. taktil on paarid lava keskjoonel vahekohtades, vasakpoolsed paarid mööduvad
eestpoolt kätt (jn 13).
Taktid 15–18. Korratakse III tuuri A-osa taktide 15–18 tegevust, jätkates liikumist vastupäeva
ringjoonele.
Taktid 19–20. Korratakse III tuuri A-osa taktide 19–20 tegevust, lõpetatakse kodarjoonel kõrvuti
valsivõttes. Ühendatud käed on poolpüstvõttes.
IV TUUR B-OSA (C-muusika, taktid 21–28)
Taktid 21–28. Alustades välisjalaga, liigutakse hoogsalt põlvetõstejooksuga ringjoonel vastupäeva.
Ühendatud käsi kiigutatakse üles-alla. 28. taktil jõutakse poolringjoonele (jn 14).
LÕPETUS (taktid 29–30)
Takt 29. Poisid astuvad vasaku jalaga ühe põlvenõksusammu tagasi, avades seejuures oma mulgi
kuue hõlmad. Tüdrukud teevad edevalt ja kelmikalt kahe põlvenõksusammuga täisringi päripäeva.
Käed liiguvad vabalt kaasa.
Takt 30. Astutakse ühe põlvenõksusammuga teineteisele lähemale ning poiss haarab tüdruku oma
hõlma alla, põsed pannakse miilustavalt kokku ja vaade on pealtvaatajatele.

