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Mites on?

Onko
kesää vielä
jäljellä?

WauDeApples perustettiin
rakkaudesta rivitanssiin

DeApples ei lähtenyt tekemään videota varten uutta
koreografiaa vaan etsi tutun tanssin, joka sopi musiikkiin. Stigin musiikkivideolla nähdään perinteinen kansainvälinen rivitanssipolkka.
– Emme kerinneet edes
harjoitella etukäteen kaikki yhdessä, Böös kertoo.

Essi Harju

Vesa Mäki, Nummentaus
–Tottakai. Parhaat kelit on vielä edessä.

Lohjalaisen rivitanssiyhdistyksen WauDeApplesin
kesään on mahtunut lomailun lisäksi myös uusia
kokemuksia keikkailun saralla. Ryhmän on voinut
bongata heinäkuusta lähtien helsinkiläisen artistin
Stigin, oikealta nimeltään
Pasi Siitosen, musiikkivideolta Puumaa mä metsästän. Videon cowboy-henkisessä kohtauksessa Stig
tanssahtelee WauDeApplesin kanssa vanhanajan
ladossa rivitanssin askelin.

”

Joulun aikaan saattaa
olla parin viikon tauko

Yhdistyksen keikkavastaavana ja ohjaajana toimi-

Satu Valtonen ja sylissä
Aada Valtonen, Lohja
– Joo, on. Nyt on ollut niin viileää, että pakko kai sitä on tulla vielä lämmintäkin.

Omar Salum, Meksiko
– En tiedä, tulin Suomeen vasta viikko sitten. Meksikossa on
vielä lämmintä.

va Anne Böös kertoo, että
pyyntö Stigin musiikkivideon kuvauksiin tuli aivan
yllättäen alkukesästä.
– Sain sähköpostiin kyselyn tällaiselta henkilöltä kun Miika Soini (videon
ohjaaja). Tänäkään päivänä en tiedä, mistä hän meidät löysi, kertoo Böös hymyillen.

Ensiaskeleet rivitanssiyhdistys WauDeApplesin pe-

rustamiseen otettiin Työväen sivistysliiton TSL:n
ja Hiiden Opiston järjestämillä rivitanssikursseilla
vuonna 1999. Osa naisista
innostui tanssimuodosta
niin, että kiersi kaikki lähiseudulla tarjolla olleet
kurssit, muutaman lähtiessä opiskelemaan ohjaajaksi asti.
Kun kesällä 2000 koossa
oli noin kolmenkymmenen innokkaan rivitanssijan porukka ja tiedossa jo
muutamia keikkojakin, alkoi itää ajatus oman yhdistyksen perustamisesta. Niin rivitanssiyhdistys
WauDeApples ry. näki lo-

Rivitanssiyhdistys WauDeApples perustettiin vuonna 2001.
pulta päivänvalon keväällä 2001.

Yli kymmenen vuoden jäl-

keenkään rakkaus rivitanssiin ei ole päässyt laimentumaan ryhmäläisten keskuudessa, vaan harjoituksiin suunnataan ympäri
vuoden. Kesäisin WauDeApples harjoittelee kerran
viikossa Lohjan torin lavalla, ja talvisin kaksi kertaa
viikossa Lohjan lukiolla.
– Joulun aikaan saattaa
olla parin viikon tauko,
vaikka sekin tuntuu innokkaimmille olevan liian pit-

kä, Böös nauraa.

Harjoitusten lisäksi WauDeApples esiintyy tapahtumissa ja juhlissa laidasta
laitaan. Yhdistyksellä on 35
jäsentä, joista noin 10 kiertää esiintymässä. Muun
muassa Omenakarnevaalien, yritysten juhlien, syntymäpäivien, häiden ja polttareiden lisäksi ryhmä on
nyt kokenut myös musiikkivideon teon.
– Lähdimme innolla mukaan, se on aina uusi kokemus, sanoo Böös.
– Oli kauhean kiva katsoa

miten video tehdään, palasista kooten, lisää yhdistyksen puheenjohtaja Eira
Laine.

Ryhmää pyydettiin mukaan Stigin Puumaa mä
metsästän -videoon lyhyellä varoitusajalla, vain kaksi
viikkoa ennen kuvauksia.
– Varsinkin kesällä ihmiset ovat lomalla, muistuttaa Böös, joka tavoitti lopulta mukaan esiintymään
11 rivitanssijaa, joista muutama saapui ryhmän vahvistukseksi Tammisaaresta.
Ajan ollessa kortilla Wau-

Sonja Aho, Nummela
– Joo, niin kauan kun koulu ei
ole liian raskasta ja on vielä tällainen keli.

Ville Heirola, Nummentaus
–Vielä löytyy, syyskuuhun asti.
Yleensä silloin alkaa olla huomattavasti kylmempää kuin
nyt on ollut.
Rivitanssiryhmä WauDeApples harjoittelee ympäri vuoden. Kesäisin ryhmä tanssii Lohjan torin lavalla.

Eira Laine kuvailee artisti
Stigiä mukavaksi mieheksi, joka ei henkseleitä paukutellut vaan saapui kuvauspaikalle rennosti verkkareissa ja t-paidassa.
– Hän oli hyvin vaatimaton ja ujo, ja julmetun pitkä!
Puvussa ja bolo-kravatissa musiikkivideon rivitanssikohtauksessa esiintynyt
Stig joutui hieman hikoilemaan askeleiden opettelun kanssa, sillä rivitanssi ei
ole aivan niin helppoa kuin
miltä ammattilaiset saavat
sen näyttämään.
– Kappaleessa oli 32 iskua, eli askelta, ja hän oppi
niistä 16, kertoo Böös.
– Se ei kyllä ollut aloittelijatason tanssi, emme tajunneet että hänenkin piti
tanssia!
Askeleiden opettelu kuitenkin kannatti, sillä Puumaa mä metsästän voitti elokuun alussa We Love
Helsinki -tapahtumajärjestäjän livelevyraadissa parhaan musiikkivideon palkinnon!

