BĀRTAS DANCIS

Latviešu deja 8, 12 pāriem
Modra Gipmar)a horeogrāfija
Margas Apsītes apraksts
Gunāra Ordelovska mūzi ka

Dejas apraksts dots 12 pāriem. Ja deju izpilda 8 pāri, lad trešā
1.-16. t. katru kvadrāta malu veido divi pāri.
«Bārtas danci» dejo cēli, ar iznesību.
Dejai 5 gājie ni. Taktsmērs 3/4 . .Mūzikai 4 daļas .
Dejā izmantoti skrējiena soļi, teciņus soļi, d ivsol u polkas solis,
arī griezieni meitām.
Deju izpilda Bārtas novada tērpos. Puiš iem galvā cilindri.
Deja pirmo reizi izpildīta 1982. gadā Tautas deju ansamblī

gājiena mūzikas

kā

«Rotaļa» .

Dejas sākumā seši dejotāju pāri nostājas skatuves kreisās puses
pirmajā kulisē. Rokas sadotas lejā virknītē. Seši pā ri stāv skatuves
labās puses pēdējā kulisē. Rokas arī sadotas l ejā virknītē. M.eita
atrodas puisim lab ajā pusē (1. zīm.) . Visā dejas laikā meita kustības sāk ar labo kāju, puisis - ar kreiso kāju, izņemot otrajā gā
jienā puišu solo.

PIRMAIS
Mūzikas

GĀJIENS

J. cla ja (32 t.)

1.-4. t. .Dejotāji

virknēs ar 12 plašiem skrējiena so ļiem virzās pa
diagonalēm : 1.-6. pāris pa diagonā l i no skatuves priekšplāna
kreisās puses uz dibenplāna labo .pusi, 7:- 12. pāris no dibenplāna labās puses uz priekšplāna kreiso pusi, kā parādīts 1. zīrn.
Puiši skrējiena soli sāk ar kreiso kāju, meitas ar labo kāju.

5.-6. t. Pāri sadodas iekšējo roku satvēr ienā un izpilda l. kustību
(1. zīm . pārtrauktās līnijas).·
7.-8. t. D ejotāji pāros izpilda 2. kustību. Sadotās rokas paceļ augšā, un meitas divas reizes apgriežas zem sadotajām rokām .
Brīvās rokas sānos. Puiši kustību izpilda ar kreiso kāju, mei. tas - ar labo kā.ju.
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9.- 12. t. Dejotāji sadod rokas virknēs un ar 12 skrējiena soļiem
( 1.-6. pāris virzās no dibenplāna labās puses uz kreiso pusi,
bet 7.-12. pāris - pa skatuves priekšp l ānu no kreisās puses uz
labo pusi). 12. t. beigās veido līnijas skatuves dibenplānā un
pr iekšp l ānā, paliekot ar skatienu kustības virzienā (2. zīrn.).
13.-1 6 t. Pāri atkārto 5.-8. t. darbības (2. zīm. pārtrauktās figüras).
17.-20. t. D ejot āji atkal sadodas virknēs un ar 12 plašiem skrējiena
soļiem vi r zās pa diagonālēm: 1.-6. pāris uz priekšplā n a labo
stūri, 7.-12. pāris uz d i benplāna krei'so stūri (3. zīm.). 20 t.
beigās veido divas diagonāles, paliekot ar skatienu kustības
v i rzienā.

P āri diagonā l ēs atkārto 5.-8. t. darbības (3. zīm. pār
trauktās figūras).
25.- 28. t. Dejotāji sadodas virknēs un ar 12 skrējiena soļ i em virzās
gar skatuves ma l ām : 1.-6. pāris gar labo malu uz dibenplānu,

21.-24. t.

7.- 12.
29.-32. t.

pāris gar kreiso malu uz priekšpl ānu (4. zīm.) .
Dejotāji pāros atkārto 5.-8. t. darbības ( 4. zīm. p ār

32. t. b eigās 1.-6. pāris paliek ar muguru
7.-12. pā ri s - ar seju pret skatītā ji em . Visiem
meita atrodas savam puisim labajā pusē (5. zīm.).

trauktās f i gūras).

pret

skatītājiem,

pā riem

OTRAIS
Mūzikas

GĀJIENS

l. dala (32 t.)

1.-4. t. Pāri iekš ējo roku satvērienā ar 12 skrēj i ena soliem virzās
uz skatuves pretēj ām ma l ām : 1.-6. p ār is uz skatuves kreiso
malu, 7. - 12. p ār is uz labo mal u (5. zīm . ).
5.-8. t. Pāra dejotā j i sadodas labajos elkoņos un divas reizes
izpilda 1. kustī bas kāju darbības, apgriežas 11/2 apgr iezienu pret
dejas ceļu. Katrā taktī izpilda 1/2 apgriezienu, bet 8. t. puisis
pagriežas 1/ 2 apgr iez ienu ap sevi pa labi tā, lai meita atka l paliktu tam l aba j ā pusē. 1.-6. pāris lagad pa liek ar seju prel
skatītā jiem, 7.-J 2. p ā r is ar muguru p ret skatī tājiem.
5. t. un 7. t. (soia ar palēcienu Jai·kā) kreisās rokas pacel augšā,
skatiens uz kreiso roku , bet 6. t. (trīs maz i so līši nelielā pietupienā) - kreisās rokas ieliek sānos, skatiens partner iem vienam
uz otru.
·
9.-16. t. Atkārtoj ot 1.-8. t. darbības , dejo tāji atgriežas savās vietās .
17.-20. t. Pāra dejotāji sadodas iekšējo roku satvērienā un, izpildot
1. kustību, v ir zās pa dejas ceļu, veidojot apl i (6. zīm.).
21.-24. t. Dejotāj i sadodas dejas sākuma aptvērienā un, izpildot
12 teciņus soļus, griežas pā ros pa labi, turpinot vi r zīties pa
dejas ceļu .
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25.-32. t.

Dejotāji pāros atkārto

dejotāji nonāk

17.-24. t. darbības. 32. t. beigās
7. zīm. parādītajās viet ās un paliek ar seju pret

centru.
TRESAIS Gii.J I ENS
Mūz ik as

2. daļa (16 t.)

sadodas iekšējo roku satvērienā un izpi ld a
virzoties uz cent ru (7. zīm.).
3.-4. t. Visi dejotāji sadod rokas lejā un ar sešiem nelieliem solī
šiem mazā pietupienā turpina virzīties uz centru. Sadot ās rokas

1.-2. t.
1.

Pāra dejotāji

kustību,

l ejā .

5. t. Meitas, izpildot nelie lu soli ar labo kāju no apļa uz āru, apgriežas 1/ 2 apgriezienu pa labi, paliekot ar mugur u pret centru. Abas
rokas paceļ augšā. Pu iši ie liek rokas sānos, pal iek iesēdie n ā ar
seju uz centru .
6. t. Meitas izpilda nelielu pietupienu uz abām kājā m 6. pozīcijā.
Rokas atver sklnis jostas vietas a u gstumā . Puiši iztaisnojas un
izpi lda 1/ 2 apgriezienu pa aabi uz abām kāj ām . Rokas pacel
augšā.

7. t. P ā r a dejotāji sadod l abās rokas. Brīvās rokas ieliek sānos.
Meita ar trim tec i ņus so ļ iem a izdejo savam puisim labajā pusē.
8. t. Pāra dejotāji paceļ sadot ās l abās rokas augšā, un me itas izgriežas zem t ām pa labi.
9. -12. t. Dejotāji pāros ar 1. · kustību dejo no centr a uz ā ru.
13.-14. t. D ejotā j i ieliek rokas sān os, ar sešiem teciņus soļiem
katrs d ej ot ā js apdejo ap sevi nelielu aplīt i. Meitas apdejo pa
labi, puiši - pa kreisi (8. zīm.).
15. t. Puiši paceļ meitas. Meitām kājas gaisā nostieptas, ar abām
rokām meita atba l stās pret puiša pleciem.
16. t. Pui ši nolaiž meitas lejā, un 8. t. beigās dejolāji paliek 9. zīm.
par ādīta jās vietās (puiši ar seju uz centru, meitas ar muguru).
C E T U R T A l S G Ā J 1 E N ·S
Mūzikas

2., 3., 4. dala (56 t.)

1.-2. t. 1., 2., 3. un 7 ., 8., 9. meita ar 2 kustību negriežoties vi r zās
pa diagonāl i uz p r etējām vie t ām, ejot viena otra i garām gar
labo pusi (9. zīm.).
4., 5., 6. un 10„ l l., 12. meita ar sešiem teciņus soļ iem apdejo
savu puisi gar aizm ugu ri (ar labo plecu pa priekšu). R.okas
visām meitām sā nos. l. , 2„ 3 . un 7., 8., 9. puisis tajā laikā stāv,
rokas ieliek sānos.
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4., 5., 6. un 10., 11., 12. puisis notupjas uz labā ceļgala, abas
rokas uzliek uz kreisā ceļgala.
3.-4. t. Turpinot virzīties uz pretējām vietām, 1., 2., 3. un 7., 8., 9.
meita ar sešiem teciņus soļiem trīs reizes apgriežas pa labi.
4., 5., 6. un 10., 11., 12. meita (atrodas savam puisim kreisaj ā
pusē) 3. t. izpilda nelielu pietupienu 6. pozīcijā un iztaisnojas,
augumu nedaudz pagriežot pa labi, 4. t. - uz «viens, divi» divas reizes sasit plaukstas, augumu pagriežot pa kreisi no
puiša.
5.-8. t. 4., 5., 6. un 10., 11., 12. meita atkārto 1., 2., 3. un 7., 8.,
9. meitas 1.-4. t. darbības (ar 2. kustību negriežoties un sešiem
teciņus soļiem, griežoties trīs reizes pa labi, virzās pa diagonāli
uz pretējām vie tām). 1., 2„ 3. un 7., 8., 9. meita atkārto 4., 5„ 6.
un 10., 11„ 12. meitas 1.-4. t. darbības (apdejo savus puišus 10. zīm.).
1., 2., 3. un 7., 8., 9. puisis notupjas uz labā ceļgala, 4., 5„ 6. un
10., 11., 12. puisis stāv.
9,-16. t. Dejotāji atkārto 1.-8. t. darbības. Meitas nonāk savās
vietās.
Mūzikas

3.

daļa

1.-4. t. 1., 2„ 3. un 7„ 8., 9. puisis ar 3. kustību kombināciju virzās
pa diagonāli uz pretējām vietam, ejot viens otram garām gar
kreiso pusi, un paliek tur ar seju pret meitām ar muguru pret
centru ( 11. zīm.).
1., 2„ 3. un 7., 8., 9. meita dejo uz vietas teciņus soli. 4., 5., 6. un
10„ 11., 12. pāris tai laikā pagriežas ar seju viens pret otru un
izpilda 4. kustības komināciju.
5.-8. t. 4„ 5., 6. un ·10., 11., 12, puisis ar 3. kustību kombināciju
virzās uz pretējām vietām, ejot garām viens otram gar kreiso
pusi, un paliek ar seju pret meitām ( 12. zīm.).
1. puisis ar 9. meitu, 2. puisis ar 8. meitu, 3. puisis ar 7. meitu,
9. puisis ar 1. meitu, 8. puisis ar 2. meitu, 7. puisis ar 3. meitu
izpilda 4. kustību kombin~ciju.
9.- 12. t. 1., 2., 3. un 7„ 8„ 9. puisis pagriežas 1/ 2 apgriezienu pa
labi un ar 3. kustību kombināciju virzās uz savām vietām, 12. t.
paliek ar seju pret savu meitu (13. zīm . ).
4. puisis ar 12. meitu, 5. puisis ar 11. meitu, 6. puisis ar 10. mei tu, 12. puisis ar 4. meitu, 11. puisis ar 5. meitu, 10. puisis ar 6.
meitu izpilda 4. kustības kombināciju.
13.-16. t. l., 2., 3. un 7„ 8., 9. pāris izpilda 4. kustības kombināciju.
4„ 5., 6„ 10., 11., 12. puisis apgriežas 1/ 2 apgriezienu pa labi un
ar 3. kustības kombināciju atgriežas pie savām meitām.
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17.-20. t. Visi puiši izpilda 1/ 2 apgriezienu pa labi un ar 3. kustības
kombināciju virzās uz centru, izveidojot tur ap li. 19. t. puiši
izpilda tikai 1/2 apgriezienu, paliekot ar muguru pret centru,
20. t. izklupienu izpilda ar muguru pret centru (14. zīm.).
Meitas izpilda teciņus soļus uz vietas. Rokas sānos. 17. t. meitas pagriež augumu nedaudz pa labi, 18. t. - pa kreisi, 19. t.apgriežas pilnu apgriezienu pa labi, 20. t. - izpilda pietupienu
6. pozīcijā, rokas atver nedaudz sānis jostas vietas augstumā .
21 - 24. t. Puiši centrā izpilda 4. kustības kombināciju. 23. t. un 24. t.
divas reizes sev priekšā sasit plaukstas (katrā taktī uz «viens» ).
Meitas 21.-22. t. atkārto 17.-18. t. darbības, 23. t. - apgriežas 11/ 2 apgriezienu pa labi, paliekot ar muguru pret centru,
24. t. - izpilda pietupienu 6. pozīcij ā .
Mūzikas

4. daļa
1.-2. t. Meitas ar 2. kustību negriežoties virzās pret dej as celu.
Rokas sānos ( 15. zīm.) .
Puiši centrā aplī sadod rokas plecu augstumā un 1. t. izpilda
sol i ar labo kāju pa labi, pārnesot u z tās l~ermeņa svaru, kreisā
kāja nostiepta sānis. Augumu nedaudz šūpo uz labo pusi. 2. t.
puiši pārnes J~ermeņa svaru uz kreis ās kājas, nedaudz noliecoties pa kreisi.
3.-4. t. Meitas ar sešiem teciņus soļiem, apgriežoties t rīs reizes pa
labi, turpina virzīties pret dejas ce\u . Puiši 3. t. pieliek labo kāju
6. pozīcijā, 4. t. atlaiž sadotās rokas un divas reizes sasit priekšā
plaukstas (ka trā taktī uz «viens») .
5.-1 4. t. Meitas un puiši divas reizes atkārto 1.-4. darbības.
15.-16. t. Puiši ar sešiem teciņus soļiem veido «spā rnus». Meitas
ar trim teci ņus so ļiem apgriežas vienu r eizi pa labi, ar trim teciņus soļiem piedejo pie saviem puišiem 16. zīm. par ādītajās
vietās. Rokas «spā rno s» sadotas l ejā.
PIEKTAI S GAJIENS
Miizikas 1. un 2.

daļa

(48 l.)

1.- 4. t. D ejotāji «spārnos» virzās pa dejas ceļu ar 12 plašiem skrē
jiena soliem. «Spārni» pavirzās 1/ 2 apli, nonākot skatuves pretējās vietās ( 17. zīm.) .
5.-6. t. Dejotāji atlaiž sadotās rokas. Pāra d ejo tāji sadod priekšā
kreisās rokas, ar labo roku puisis ap tver meitu jostas vietā,
meitai labā roka sānos. P āri ar sešiem teciņus soļiem uz vietas
. apgriežas pa dejas ceļ u pilnu ap li (18. zīm.).
7. - 8. t. Pāra dejotāji paceļ sadotā s (puiši labo ar meitas kreiso)
G3

rokas. Meita zem pa ce ltaj ām rokām ar 2. kustību divas reizes
apgriežas pa kreisi. Puiši uz vietas izpilda 2. kustību.
9.-16. t. Dejotāji atkārto 1.-8. t. darbības, un «spārni» nonāk savās vietās.
Dejotāji,
ņus, kā parādīts

2 reizes izpildot 5. kustību, veido četrus dārzi
19. zīm. Katrs spārns veido vienu dārziņu un
virzās pret dejas ceļu. Dārzi1;i.š pavirzās veselu apli.
21.-22. t. Dejotāji dārziņā ar seš iem teciņus soļiem virzās pret dej as ceļu vēl 1/ 2 apli.
23. t. D ejotā ji ar trim teciņus soļ i em «atver» mazos dārziņus starp
1. un 3. pāri, 4. un 6. pāri, 9. un 7. pāri, 12. un 10. pāri un izveido
kopējo apli ar muguru pret centr u (20. zīm.).
24. t. Dejotāji sadod rokas ap l ī, un visi izpilda vienu trīsso li atmuguriski uz centru. Pirmo soli izpilda plašu un uzsvē rtu, puiši
ar labo k ā ju , meitas ar kreiso kāju.
25.-26. t. Dejotāj i pāros sadodas iekšējo roku satvē ri enā un izpilda
1. kustību, virzoties no centra uz āru (21. zīrn.).
27.-28. t. Dejotāj i pāros izpilda sešus nelielus so lus nelielā pietu pienā, pamazām iztaisnojoties, no centra uz ā ru. 25. t. sākumā
dejotājiem sadotās un brīvās rokas nolaistas l ejā, pēc tam pa-

17.-20. t.

mazām ceļ tās augš ā .

29.-30. t. Dejotāji allaiž sadotās rokas. Meitas uz v ietas izpilda
3/ apgriezienu ap sevi pa labi, puiš i 1/ pa labi. Rokas pacel4
4
tas augšā. Meita un puisis 30. t. beigās paliek ar seju viens pret
otru. Meitas pa liek ar skatienu pa dejas ceļu, puiši ar skatienu
pret dejas ce ļ u.
.
31.-32. t. Puiši paceļ meitas un apgriež 3/ 4 apļa pa labi tā, laimeitas paliktu apļa ārpusē (22. zīm.).
32. t. beigās meit as paliek ar seju pret centru, puiši meilām pretim ar muguru pret centru.
Mūzikas

2.
1.-2. t. Puiši

daļa

paceļ rokas augšā. l. t. puiši izpilda so li ar kreiso
pa kreisi dejas ceļa virzienā. 2. t. labo kāju pieliek
blakus kreisajai kājai 6. pozīcijā. un v ienla icīgi apgriežas 1/ 2 apgriezienu pa kreisi, paliekot ar seju pret centru. Rokas paliek
paceltas sānis augšā. Meitas 1. t. izpilda trīs teciņus soļus un
iedejo apļa centrā. Augumu nedaudz noliec uz priekšu. Meita
iet savam puis im g;u kreiso pusi (22. zīm.). 2. t. meitas izpil da
v ienu soli un palēcienu.
3.-4. t. Puiši 3. t. izpilda soli ar labo kāju sān i s pa labi dejas ceļa
v irzienā. 4. t. kreiso kāju pieliek blakus labajai kājai 6. pozīcijā
un vienlaicīgi apgriežas 1/ 2 apgriezienu pa labi, paliekot ar muguru pret cent ru . Rokas paliek paceltas augšā . Meita, atkārto kāju sānis
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izdejo no centra uz ā ru , izlienot 3. t. blakus
puisim zem labās rokas (23. zīm.).
5.-8. t. Dejotāji sadodas pāros dejas sā k uma aptvērienā : 1. puisis
ar 3. meitu, 2. puisis ar 4. meitu, 3. puisis ar 5. meitu, 4. puisis
ar 6. meitu, 5. puisis ar 7. meitu, 6. pu isis ar 8. me itu, 7. puisis
ar 9. meitu, 8. puisis ar 10. meitu, 9. puisis ar 11. meitu, 10. puisis ar 12. meitu, 11. puisis ar 1. meitu, 12. puisis ar 2. meitu .
Dej otāji pā r os ar 12 teciņus soļiem, griežot ies pa labi, vi r zās pa
dejas ceļu.
9. - 12. t. Dejotāj i, atkārtoj ot t.-4. t. da r bības, virzās, kā pa r ādīts
24. zīm. (meitas iedejo cen t rā un uz ā ru , puiši izp ilda soļus ar
1/2 apgriezieniem).
12. t. be i gās dejotāji pa liek: 1. puisim pretī 5. meita, 2. puisim 6. meita, 3. puisim - 7. meita, 4. puisim - 8. meita, 5. puis im 9.. meita, 6. puisim - 10. meita, 7. pu isim - 11 . meita, 8. puisim - 12. meita, 9. puisim - l. meita, 10. puisim - 2. meita,
11. puisim - 3. meita, 12. pu isim - 4. meita (25. zīm . ).
13.- 16. t. Dejotāji atkal sadodas dejas sākuma aptvērie n ā un a r
12 teciņus soļiem griežas pa labi, virzoties pa dejas ceļu.
jot 1.-2. t.

darbības,

stāvošajam

AIZGĀJIENS
Mūzikas

1.

daļa

(16 t.) un coda (16 t.)

sadodas a r jaunajiem partneriem (kā 13.- 16. t.
roku satvērienā, un, divas reizes izpildot 1. kustī 
bu, visi pāri virzās pa dejas ceļu.
5.-8. t. Dej otā j i pāros četras reizes izpilda 2. kustību . Meitas griežas zem sadotaj ām rokām .
9. - 16. t. un coda t.- 16. t. Dejotā j i atkārto 1.- 8. t. darbības un
aizdejo no skatuves: 1.- 6. puisis a r partnerēm aizdejo skatuves
priekš pl āna l abās puses p i rmajā k ulisē; ved l. puisis a r 5.
meitu, 7.- 12. puisis ar partnerēm - d i benplāna kreisās puses
p ēdējā kulisē, ved 7. puisis a r 12. meit u (25. z ī m.).
1.-4. t.

Dejotāj i

laikā) ie kšējo

KUSTT B U APRAKSTS
1. k u s t ī b a .
Kustību

izp ilda divās ta ktīs„ Taktsmērs - 3/4.
izpilda p ā ros . Puisis ar meitu sadevušies iekšē j o roku
satvērienā : puisis savu labo roku ar meitas kreiso roku. Brīvās
rokas sānos .
·
1. t. «Viens, divi, trīs» - puisis ar kreiso, meita ar labo kāju izpilda
· plašu d i vsoļu polkas soli (plašu soli un palēc ienu) dejas ceļa
Kustību

5-323
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virzienā. Sadotās rokas vēzē
nis jostas vietas augstumā.

uz priekšu.

Brīvās

rokas atver

sā

2. t. «Viens, divi, trīs» - dejotāji izpilda nelielā pietupienā trīs
mazus solīšus, puisis, sākot ar labo kāju, meita - ar kreiso
kāju. Sadotās rokas vēzē atpakaļ un pagriežas ar seju viens pret
otru. Brīvās rokas ieliek sānos.
2.

kustība.

Kustību

izpilda vienā taktī.
- 3/4.
«Viens» - dejotāji izpilda nelielu soli ar labo kāju. Kreisā kāja
celī saliekta un ar pēdu pielikta pie labās kājas potītes.
«Divi» - dejotāji izpilda nelielu palēcienu uz l abās kājas.
«Trīs» - dejotāji nostājas uz kreisās kājas.
Kustību atkārto, atkal sākot ar labo kāju.
Puiši šo kustību izpilda, sākot ar kreiso kāju .
.Meitas šo kustību dejas gaitā izpilda, sadevušās ar puišiem iekšējo roku satvērienā un griežoties zem sadotajām rokām.
Puisis kustību izpilda negriežoties.
«Viens» - ceļ augšā sadotās rokas, un meitas, izpildot soli ar
labo kāju, sāk griezienu pa labi.
«Divi» - palēciena laikā meitas turpina griezienu pa labi zem

Taktsmērs

sadotajām rokām.
«Trīs» - meitas nobeidz
sānis.

griezienu pa labi,

sadotās

rokas nolaiž

Sākot nākamo griezienu, sadotās rokas caur leju atkal ceļ augšā,
kustības laikā puisis it kā griež meitu. Brīvās rokas sānos.

Visas

3.

kustības

kombinācija

(puišiem).

KusHbu izpilda četrās taktīs.
- 3/4.
Puišiem rokas sakrustotas uz krütīm.
1. t. «Viens, divi, trīs» - puiši izpi lda vienu divsoļu polkas soli uz
priekšu, sākot ar labo kāju.
2. t. «Viens, divi, trīs» - izpilda lrīs teciņus soļus, sākot ar kreiso
Taktsm ē rs

kāju .

3. t. «Viens» - izpilda soli ar labo kāju, it kā atsperoties uz tās un
sākot augstu lēcienu. Kreiso kāju nedaudz paceļ sānis, sākot
gaisā griezienu pa labi.
«Divi» - grieziena laik ā kreiso k ā ju pieliek blakus labajai 6.
pozīcijā.
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«Īris» cijā. Ar

nobeidz griezienu pa 360° pa labi un lēcienu 6. pozī
labo roku pacel cilindru. Kreiso roku ieliek sānos.
4. t. «Viens» - izpilda plašu izklupienu uz abām kājām, labā kāja
priekšā, kreisā nostiepta aizmugurē. Labo roku ar cilindru paceļ sānis augšā.

«Divi» - pauze.
- ar strauju kustību nostājas 6. pozīcijā. Rokas ar cilindriem paliek augšā.
Dejas laikā šai kustības kombinācijai seko 4. kustības kombinācija, tādēļ ari labā roka ar cilindru paliek augšā.
«Trīs»

4. k u s t ī b a s ko m b i n

ā

c i j a.

Kustību izpilda četrās taktīs. Puisis un meita stāv pretī viens
otram. Taktsmērs - 3/4.
1. t. «Viens, divi, trīs» - izpilda vienu nelielu trīssoli, sākot ar kreiso kāju sānis pa kreisi. Puisis ar labo roku paņem no ga lvas
cilindru un paceļ to sānis augšā. Meitai rokas sānos.
2. t. «Viens» - izpilda uzsvērtu soli ar labo kāju sānis pa labi.
«Divi, trīs» - pauze.
3. t. «Viens» - kreiso kāju ar uzsvaru pieliek blakus labajai kājai
6. pozīcijā. Puiši cilindru uzliek galvā.
«Divi, trīs» - pauze.
4. t. «Viens, divi» - puisis un meita savā starpā divas reizes sasit
kopā abas plaukstas.
«Īris» - pauze..
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