
Kohaanuška kadrill 

 

Tants on loodud aastal 2017 eesmärgiga luua kiire ja kergelt omandatav hoogne tants, mis pakuks 

tantsijatele lihtsat tantsimise rõõmu. Tantsus on omavahel seotud A osades kadrillide erinevad 

versioonid ning B osades seltskonnatants kohaanuška. 

 

Põhisammud: 

Kõnnisamm – Põlvest kergelt lõõgastatud kõnd, käed hoitult all. 

Vahetussamm – Nii edasi liikudes, kui kohapeal tagurpidi liikumise põhimõttel 

Galopp 

Galopjas polka 

 

 

Lähteasend: Tantsijad seisavad kahel diagonaalil lava tagumistest nurkadest lava keskpunkti suunas.  

Eelmäng (8 takti) 

Tantsijad seisavad. 

 

1A (1 tuuri A osa) 

Taktid 1-4: Parema jalaga alustades liiguvad tantsijad kõnnisammuga juhttantsijate vedamisel 

diagonaalidelt kahte kolonni 

 

Taktid 5-6: Nelja kõnnisammuga vahetavad kolonnid omavahel kohad, vastastantsijast möödutakse 

seljati. Selleks teevad lava vasakul küljel olevad tantsijad esimese sammuga poolpöörde vastupäeva 

Taktid 7-8: Lava vasakpoolne kolonn teeb nelja kõnnisammuga kohapeal täispöörde, parempoolne 

kolonn nelja kõnnisammuga poolpöörde. Lõpetatakse seljaga publiku poole. 

Taktid 9-14: Lava tagaküljes asuvate kolonnide juhttantsijate vedamisel vahetavad kolonnid 12 

kõnnisammuga omavahel kohad, vastutulijast möödutakse paremalt poolt. 



 

Taktid 15-16: Kolme kõnnisammu ja lõppsammuga tehakse kolmveerandpööre, vasakpoolne kolonn 

päripäeva, parempoolne kolonn vastupäeva. Kolonnide viimased tantsijad kasutavad pööret ka uude 

joonisesse jõudmiseks. Lõpetatakse kahel rinnati viirul. 

 

1B (1 tuuri B osa) 

Takt 1: Takti esimesel ja kolmandal osal lüüakse pühkeplaksud. Esimesel plaksul alustab parem küsi 

ülevalt. 

Taktid 2-4: Alustades vasaku jalaga tantsitakse kolm vahetussammu kohapeal. Vahetussammu 

esimene samm on selja taha. 

Takt 5: Kordub 1B takt 1 – kaks pühkeplaksu 

Taktid 6-7: Parema jalaga alustades vahetavad viirud parem külg ees kahe vahetussammuga 

omavahel kohad. Vastutulijast möödutakse seljati. 

Takt 8: Sammu ja lõppsammuga tehakse kohapeal poolpööre vastupäeva ning lõpetatakse taas kahes 

rinnati viirus. 

Taktid 9-16: Kordub 1B taktide 1-8 tegevus. 

2A 

Taktid 1-4: Tantsijad liiguvad „dos a dos“ ümber üksteise. Selleks liigutakse nelja kõnnisammuga 

vastastantsijast vasakult poolt mööda kuni jõutakse kahele seljati viirule ning seejärel jätkatakse selg 

ees liikumist vastastantsijast nelja kõnnisammuga paremalt poolt mööda kuni jõutakse taas kahele 

rinnati viirule. 

Taktid 5-7: Võetakse viirul kõrvaltantsijaga ümarvõte ning pööreldakse kuue kõnnisammuga üks ring 

vastupäeva, samal ajal taganedes lava külgede suunas. 



 

Takt 8: Sammu ja lõppsammuga vallandatakse ümarvõte ja lõpetatakse taas kahel rinnati viirul. 

Taktid 9-12: Kordub 2A taktide 1-4 tegevus. Taktid 13-15: Võetakse vastasviirul oleva 

vastastantsijaga ümarvõte ning pööreldakse kuue kõnnisammuga vastupäeva, samal ajal taganedes 

lava külgede suunas. Publiku poolt 1,3 ja 5 paar pöörlevad ring ja kolmveerand lava parema külje 

suunas, paarid 2,4 ja 6 ring ja kolmveerand lava vasaku külje suunas. (Pöörete arvu võib vähendada 

ringile ja veerandile, kui see tantsijate jaoks vajalik on) 

 

Takt 16: Sammu ja lõppsammuga vallandatakse võte ning astutakse tagasi kahele rinnati 

viirule. 

 

2B 

Kordub 1B tegevus 

 

  



3A 

Taktid 1-2: Paarilistest parempoolsed liiguvad kolme kõnnisammu ja kannalöögiga vastu maad lava 

keskjoonele rinnati nii, et tantsijate vasakud õlad jäävad kohakuti. Teised tantsijad seisavad. 

Taktid 3-4: Keskjoonel olevad tantsijad pööravad vasaku jalaga alustades kolme kõnnisammu ja 

kannalöögiga ühe täisringi üle vasaku õla vastupäeva. Pööre lõpetatakse paremad õlad kohakuti. 

Taktid 5-6: Alustades parema jalaga kõnnivad lava keskjoonel olevad tantsijad nelja kõnnisammuga 

vastasviirul oleva vastastantsijani. 

Taktid 7-8:  7. takti esimesel osal võetakse vastastantsijaga ümarvõte ning pööreldakse kolme 

kõnnisammu ja lõppsammuga kolmveerand pööret vastupäeva. 8. takti kolmandal osal võte 

vallandatakse ja lõpetatakse kahel viirul. 

Taktid 9-14: Kordub 3A taktide 1-6 tegevus, kuid liikujateks on paaride vasakpoolsed tantsijad, kes 

enne seisid. 

Taktid 15-16: 15. takti esimesel osal võetakse vastastantsijaga ümarvõte ning pööreldakse kolme 

kõnnisammu ja lõppsammuga ringjoonele rinnati. Pöörete arv on vaba, sõltub paari asukohast. 

 

 

3B 

Taktid 1-5: Kordub 1B taktide 1-5 tegevus. 

Takt 6: Alustades parema jalaga möödutakse vahetussammuga vastastantsijast parem külg ees 

seljati. 

Takt 7: Jätkatakse liikumist vasaku jalaga  möödudes vastastantsijast vasak külg ees seljati. 

Takt 8: Tehakse sammu ja lõppsammuga poolpööre vastupäeva. (Esipool suunaga tuldud teed tagasi) 

Taktid 9-15: Kordub 3B taktide 1-7 tegevus. 



Takt 16: Kahe sammuga pööratakse vastupäeva pöördega sõõrile. Seljaga keskmesse olevad tantsijad 

teevad poolpöörde ning esipoolega keskmesse olevad tantsijad teevad täispöörde. 

 

4A 

Taktid 1-8: Kõnnitakse sõõris 16 kõnnisammu vastupäeva 

Taktid 9-15: Paarilistest parempoolsed astuvad ringi keskmesse, ühendavad käed sõõriks ning 

kõnnivad 14 sammu päripäeva. Välisringjoonele jäänud tantsijad jätkavad kõndi vastupäeva, käed 

hoitult all. Kõnd lõpeb oma paarilisega kohakuti. 

Takt 16: Sammu ja lõppsammuga astuvad siseringjoonel olevad tantsijad oma paarilise ette ning 

võetakse valsivõte, vabad käed paarilise vöökohal. Välisringjoonel olevad tantsijad astuvad lihtsalt 

sammu ja lõppsammu ning võtavad valsivõtte. Ühendatud käsi suunaga keskmesse. 

 

4B 

Taktid 1-2: Alustades suunajalaga liigutakse kolme galoppsammu ja hüppega ummisseisu 

diagonaalselt vastupäeva edasi ringi keskmesse. Liikumist juhib ühendatud käsi. 

Taltid 3-4: Liigutakse kolme galoppsammu ja hüppega ummisseisu diagonaalselt vastupäeva edasi. 

Liikumine lõpetatakse kodarjoonel, ühendatud käsi suunaga vastupäeva. Liikumist juhib külg, kus 

käed on vöökohal. 

Taktid 5-8: Päripäeva pööreldes liigutakse galopja polkasammuga ringjoonel vastupäeva edasi. 

Lõpetatakse ringjoonel rinnati, ühendatud käsi keskmesse. 

Taktid 9-16: Kordub 4B taktide 1-8 tegevus. 16 taktil võte vallandatakse ning lõpetatakse 

ummisseisus ringjoonel kõrvuti, esipoolega keskmesse, käed all. 

 

5A 

Kordub 3A tegevus ringjoonel 

Taktid 1-2: Paaride parempoolsed tantsijad liiguvad kolme kõnnisammu ja kannalöögiga ringi keskme 

suunas. Teised tantsijad seisavad paigal. 

Taktid 3-4: Keskmesse liikunud tantsijad teevad vasaku jalaga alustades kolme kõnnisammu ja 

kannalöögiga täispöörde vastupäeva, liikudes samaaegselt ringjoonel ka päripäeva edasi. 

Taktid 5-6: Liigutakse nelja kõnnisammuga siseringjoonel päripäeva edasi neljanda tantsijani (enda 

paariline on esimene) 

Taktid 7-8: 7. takti esimesel osal võetakse neljanda tantsijaga õlavarrevõte ning pööreldakse kolme 

kõnnisammu ja lõppsammuga kolmveerandpööret kohapeal. Liikumine lõpetatakse ringjoonel. 

Taktid 9-16: 5A taktide 1-8 tegevust kordavad paarides vasakpoolsed tantsijad. Siseringjoonel 

liigutakse peale pööret oma paariliseni ja pööreldakse õlavarrevõttes diagonaalsesse ristkülikusse. 



5B 

Taktid 1-5: Kordub 1B taktide 1-5 tegevus 

Taktid 6-8: Parema jalaga alustades vahetavad ristküliku pikemate külgede paarid 

vahetussammudega kohad. 8. taktil tehakse sammu ja lõppsammuga poolpööre päripäeva ja 

lõpetatakse taas ristkülikus. Ristküliku lühemate külgede tantsijad vetruvad taktide1. ja 3. 

osal seistes pöidadest, pöörates ülakeha 6. taktil kergelt paremale, 7. taktil vasakule ja 8. 

taktil taas paremale. 

 

Taktid 9-16: Kordub 5B taktide 1-8 tegevus, kuid ristküliku pikema külje ja lühema külje tegevus on 

vahetunud, kohad vahetavad lühema külje tantsijad. 

 

Vahemäng 12 takti 

Taktid 1 – 11: Tantsijad liiguvad parema jalaga alustades 24 kõnnisammuga vastavalt joonisele lava 

ristjoonele kahele rinnati viirule.  

 



Takt 12: Takti esimesel osal pööravad liikuvate kolonnide paarituarvulised tantsijad poolpöörde 

vastupäeva. 12. takti 3. osal on kõigil lõppsamm ning võetakse paarilisega ümarvõte. 

 

6A 

Takt 1: Välisjalaga alustades kõnnivad paarid kahe kõnnisammuga lava ristjoone poole kokku. 

Takt 2-3: Lava tagaküljest tulevad paarid vallandavad võtte ning mööduvad vastutulevast paarist 

seljati mööda (lasevad lava esiküljest tuleva paari oma vahelt läbi). Lava esiküljest liikuma 

asunud paarid jätkavad liikumist lava tagakülje suunas ja lähevad vastutuleva paari vahelt 

läbi. 

 

Takt 4: Võtte vallandanud paarid võtavad taas ümarvõtte. 

Taktid 5-8: Paarid pöörlevad kaheksa kõnnisammuga poolteist ringi vastupäeva. 

Taktid 9-15: Kordub 6A taktid 1-7 tegevus. Võtte vallandavad taas lava tagaküljest tulevad tantsijad. 

Takt 16: Võte vallandatakse ning sammu ja lõppsammuga pöördutakse kahele rinnati viirule. 

 

  



6B 

Taktid 1-12: Kordub 1B taktide 1-12 tegevus 

Takt 13: Kaks pühkeplaksu 

Taktid14-15: Lava tagakülje suunas olevad tantsijad teevad parema jalaga alustades kahe 

vahetussammuga väikese ringi päripäeva. Lava esiküljes olevad tantsijad liiguvad kahe 

vahetussammuga vastastantsijast vasakul asuvasse vahekohta. 

 

Takt 16: Kõik astuvad sammu ja lõppsammuga ühele viirule, esipoolega publikusse. Lava esiküljest 

liikunud tantsijad teevad seejuures antud sammudega ka poolpöörde päripäeva. 

 

 

 

 

 


