VĀVERU

Deja 8

POLKA

pāriem

U. štelna horeogrāfija un apraksts,

J. Madrēvica muzikālā a1>dare

Deja veidota 8 pāru grupai, taču to var izpildīt ari 4 vai 6
grupa, kā arī lielāks dejotāju skaits.
Deja paredz ēta galvenokārt i estudējumiem laukumos un uz
estrādes, tās zīm ējumi un soļu kombinācijas ir vienkāršas. Uz
laukuma dejas zīmējumi ļauj viegli apvienot kolektīvus lie l ākās
grupās un veidot sarežģītus ornamentus.
Dejas pamatsolis - polka, gan pa vienam, gan pāros, galve nokārt griežoties. To izpilda strauj i, viegli un izteikti atspepāru

rīgi.

UZ NACJENS
Mūzikas

1.

daļa

(1.-8. l.X2)

laikā dejotāji, iesākot dažādās taktīs (brīvi,
iz vēles) un no dažādām kulisēm, dejo polku, pa
vienam griežoties latviskajā satvērienā (puisis ar labo roku aptver meitu jostas vi etā , meita kreiso roku uzliek puisim uz lab ā

Visu 16 taktu

pēc vadītāja

pleca; puisis ar kreiso roku satver meitas labo roku un ieliek to
kreisajos sānos), uz l. zīmēj umā n·orādītajā m vietām. 16. t. beigās visi stāv ar skatie nu pret skatītājiem 1. zīmējumā norādītajās
vietās, rokas gar sāniem.
Mūzikā

pauze

Visi dejotāji piesit divas reizes kājas (l abo, kreiso kāju),
div as reizes sasit plaukstas sejas augstumā un pēc tam skaļā
balsī piesaka deju: «Vāve ru polkai»
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PIRMAIS GAJIENS
Mūzikas

2.

daļa

(1.- 8. t.X2)

Visi dejotāji pa pāriem latviskajā satvērienā dejo polku virkas nodīdīts l. zīmējumā ar bultām.
l. t. Dejotāji izpilda vienu polkas soli, griežoties ceturtdaļapgriezienu pa labi, virzienā uz skatuves priekšplānu.
2. t. Dejotāji ar vienu polkas soli turpina virzīties uz skatuves
priekšplānu, tikai negriežoties (puisis virzās atmuguriski,
meita - ar skatienu uz priekšu).
3.-4. t. Dejotāji ar diviem polkas soļiem, apgriežoties pusapgriezienu pa labi, dejo uz skatuves kreiso malu (puiši paliek
.ar skatienu pret skatītājiem).
5. - 8. t. Pa 1.- 4. t. norādīto ceļu (l. zīm. svītrotās bultiņas)
dejo polku, griežoties pa labi atpakaļ uz pi rmā gājiena s~kuma
v ietā1n.
·
5. t. pāri ar vienu polkas soli apgriežas pusapgriezienu pa
labi (puiši paliek ar muguru pret skatītājiem).
6. t. pāri ar vienu polkas soli virzās uz skatuves dibenplānu
(meita dejo atmuguriski).
7.- 8. t. pāri ar diviem polkas soļ iem apgriežas 11/ 4 apgriezienu
pa labi. 8. t. beigās puiši paliek ar labo plecu pret skama·jiem, bet meitas - ar kreiso plecu pret skatītājiem.
zienā,

Mūziku atkārto

Atkārto l.-8. t. darbības, tikai
dibenp l ānu, tad uz labo malu ( l.-4. t.)

1.- 8. t.

virzoties uz skatuves
un atpakaļ (5.-·8. t.).

OTRAIS GAJIENS
.Müzikas 1.a dala (1.-8. t.X2)

l.- 7. t. Dejotaji pa pāriem l atviskajā satvērienā dej.o polku, griežoties pa labi un virzoties aplī pa dejas ceļu (2. zīm.). Pirmais solis uzsvērts..
·
8. t. Pāri divas reizes piesit kāja s , nema_inot satvērienu: puisim kreisā, lab ā kāja (skatiens u~ centru), meitai l abā , kreisā
kāja (mu gura pret centru) .
Mūziku atkārto

1.-8. l. Atkārto 1.-8. t. dai· bības, virzoties pret dejas ceļu (polku
dejo, griežoties pa kreisi).
Gājienu beidzot, dejotāji atrodas skatuves malās, kā parādīts
3. zīmēj umā. 8. !. visi divas reizes piesit kājas. Rokas ieliek
sā nos .
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zīm.

dejo uz skatuves vidu. 6. t. beigās palēciens uz abām kājām,
izdarot lēcienā ·pagriezienu par 180° (puiši - pa kreisi, meitas - pa labi) un tādējādi nostājoties ar skatienu pret skatītājiem. Malās palikušie dejotāji stāv ar skatienu uz centru
un šūpojas puspirkstos. Rokas sānos.
7.-8. t. Dejotāji no skatuves centra turpina galopu līdz pretē
jās puses līnijai. un, kustību beidzot, ar palēcienu uz abām
kājām izvietojas vienā līnijā ar malā stāvošaj i em. 8. t. palē
cienā puišiem pagrieziens par 180° pa labi, m eitām pa
kreisi .
· ·
Malā stāvošie pagriežas pret pienākušo dejotāju. Izveidojas
meitu līnija skatuves labajā malā, puišu līnija - kreisajā
malā (4. zīm.).
Mū z iku a tk ā rto

1.-4. t. Atkārto 1.-4. t. darbības, tikai tagad puiši apdej o puišus
un meitas apdejo meitas.
.
5.-8. t. Atkārtojot 5.-8. t. darbības, meitas un puiši atgriežas
savās vie tās, bet malās stāvošie dejotāji turpina šüpoties uz
puspirl<stiem.
CETURTA I S GĀJIENS
Mūzikas l. d aļa (l.-8. t.X2)

1.-4. t. Dejotāji pa pāriem latviskaja satvērienā dejo polku_, griežoties pa labi aplī dejas ceļa virzienā. Pirmais solis uzsvērts.
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5. zim.

7. t.

Dejotāji

6. zīmējumā norādītajās vietās atlaiž rokas, ieliek
un uz vielas divas reizes piesit kājas (puišiem
kreisā, l abā, meitām - lab ā, kreisā kāja).
8. t. Dejotāji, nemainol stāvokli, divas reizes sasit plaukstas.
tās sānos

Mūziku atkārto

1.-8. t. Atkārto 1.-8. t. darbības,
atgriežas gājiena sākuma vietās.

)7<

6. zim.
262

tādējādi

puiši ar savu meitu

SESTAIS GA JIENS
l.a dala ( 1.-8. t. X 2)

Mūzikas

1.-6. t. Dej otāj i pa pāriem l atv i skajā satvē rien ā dejo sešus polkas soļus aplī pa dejas ceļu (2. zīm.).
7.-8. t. Puiši ar četr i em .gāj ien a šoļiem (pirmie divi uzsvērti)
virzās pa dejas ceļu iekšējā aplī, 8. t. divas reizes sasit plaukstas .
· Meitas ar diviem polkas soļiem, divas reizes apgriežoties, vir·
zās pa dejas ceļu ārējā aplī. Rokas sānos.
Mūziku · atkārto

Atkārto 1.-8. t. darbības. Gājienu
s katuves malās (7. zīm. ).

1.-8. t.

beidz

divās līnijās

SEPHT/\IS GĀJIENS
2.a daļa ( 1.-8. t. X 2)

Mūzikas

1.-2. t. Meitas ar četr iem g~lopa so ļiem dejo līnijās uz skatuves
vidu. Rokas sānos.
.
3.-6. t. Meitas pa divi sadodas rokās un dejo astoņus palēciena
soļus dejas ceļa virzienā.
7.-8. t. Meitas ar 1.-2. t. darbībām apgriežas savās vietās
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(7.- 8. t. laikā meitas var i zdarīt arī divus ·apgriezienus;
7. z īm.).
Puiši 1.- 6. t. laikā izpilda uz abām kājām divpadsmit vieglus
palēcienus uz vietas, 7. t. laikā, apgriežoties 180° pa kreisi,
divas reizes piesit kāj as, 8. t. l a ik ā divas reizes sasit plaukstas.
Müz iku

a l kārto

1.-8. t. Meitas izpilda puišu 1.- 8. t. darbības.
Pui ši tajā l a ik ā izpilda šādas darbības .
l.- 2. t. - čet ru s galopa soļus iīn i jās , virzoties uz skatuves
centru.
3.- 6. t. - skatuves centrā pa čelri veido divus dārziņus un
ar astoņie m galopa soļiem dejo dejas ceļa virzienā.
7.- 8. t. - pagriežoties 1/2 apgrieziena pa labi, dejo ar galopa
soļiem pie savām meitām. 8. t. be i gās, izdarot pal ēc ie nu uz
abām kājām, nostājas pretī savām meitām . .
ASTOTAIS G ls.JIENS
Müzikas 1. da ļ a (1.- 8. t. X2)

l.-4. t. Dejotāji pa pāriem latviskajā satvērienā dejo polJ<u, grie-

žoties aplī pa dejas ceļu.
5.-6. t. Puiši dejo četrus galopa
kreiso kāju , rokas sānos. 6. t.

soļus
beigās

8. zim.
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uz apļa centru. Sāk ar
piesit labo kā j u.

Meitas ar diviem polkas soļiem, vienu reizi apgriežoties pa
labi, turpin a k u stību ap l ī. Rokas sanos.
7.- 8. t. Puiši dejo četrus ga lopa soļus pa .labi no centra uz arti
pie savam meitām. 8. t. beigās piesit kreiso kā j u (8. zīm.).
Me itas turpina 5.- 6. t. darbības divas reizes straujāk (divās
taktīs divi apgriezieni).
Nlūziku atkārto

I .-8. t. Atkārto 1.-8. t. darbības. Kustību beidzot, izveido līni
jas l. zīmējumā norādītajās vietās.
Mūzikā

pauze

Dejotāji divas reizes uz vietas piesit kājas (labā, kreisā kāja),
divas reizes sas it plaukstas un pēc tam kopā saka : «Tā bija
Vāveru polka!»

A I ZGAJ'IENS
M.ūzikas

2.

daļ a

( 1.-8. t.)

1.-4. t. Atkārto pirmā gājiena 1.-4. t. darbības.
5.-8. t. Nemainot salvērienu, dejotāji pa pāriem līnijās griežas
polkas solī un aizdejo no skatuves labās m alas pirmajās un
Pirmais solis uzsvērts:

otrajās ku li sēs.

......

VAV:tRU POLUA
U. t!adrēvica muzikālā apa'are
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