Näide 1. „Vabariigi kodanikud“ saatelõigu transkriptsioon, 16. septembri 2014 saade ETV-s.
1.
Rea
nr
1

2.
Aeg

3.
Osaleja

algus
8:34

Aarne

4.
Kuvatõmmis

5.
Suuline sõnaline ja
hääleline väljendus
- no tanel veenre kui
te vaatate oma
tudengeid siis

Anu
Aivar
2

Aarne

- kmk kas nad kõik on
nad on ju vanuses
nagu nad peavad
olema alates

3

Aarne

- kaheksateistkümnendast
eluaastast valdavalt
ee on nad siis kõik
niisugused

Tanel

4

Aarne

Aarne

- istub
liikumatult
- istub
liikumatult
- tõstab pilgu
Taneli poole,
toetub
parema
käsivarrega
lauale

- noogutab
Aarne poole
vaadates
- ühiskonnaküpsed

Tanel

5

6.
Kehaliigutused
ja -asendid

- tõstab
korraks pilgu
lae poole
- ja ja kui te vaatate
neile otsa ja kuulate
mida nad räägivad ja

ja kuulate neid
mõtteid mis sealt ee
suust

- heidab
korraks pilgu
enda ette
lauale ja
pöörab siis
pilgu Anu ja
Aivari poole;
pöörab pilgu
Taneli poole

6

7

- tuleb ee kas siis nad
kõik väärivad nagu
seda seda õigust

Aarne
Tanel

8

Tanel

Tõmme

- et käivad valimas
- (keele naksatus
vastu hambaid) ma
arvan nagu vaadates
seda probleemi
üldisemalt siis me ei
tohiks võib-olla liiga
(.) armuda üldse
numbritesse see on
tihti liiga sellise
poliitilise populismi
- tee et võetakse
mingi number ja
sellest tehakse mingi
müstiline tont

Aivar

9

10

Tanel

Tanel

Anu

- et minu jaoks on
pigem küsimus see
tõesti et milliseid
valijaid me vajame
me vajame kindlasti
nagu teadlikke
valijaid
ja see on nagu
küsimus see et
kuidas nagu nende
noorte (.) valijate
- kes on nagu äsja
mõnes mõttes
sisenenud sellesse
poliitilisse süsteemi
kuidas nende
teadlikkust tõsta

- pilk liigub
rääkimise ajal
vaheldumisi
Aarnele ja
lauale enda
ees

- käelabad
liiguvad
üksteise ette
justkui lõnga
kerides
- tõstab
vasakut
suunurka ja
vaatab üles
- vaatab enda
ette lauale;

tõstab pilgu ja
vaatab Aarne
poole;
heidab pilgu
paremale üles

- vaatab Taneli
poole

11

Tanel

- et et mis nagu
toimub nende peas
et et kuidas ee
nendega tööd teha

Panoraamvõte

Anu
Aivar
12

Tanel

- et neist saaks nagu
justkui

Panoraamvõte

ühiskonna osa (.) ka
justnimelt

poliitilises mõttes

Anu,
Aivar

- käelabad
teevad ringe
kehast
väljapoole,
näol on kerge
naeratus, pilk
on suunatud
Aarnele
- vaatab Taneli
poole
- vaatab Taneli
poole
- vasaku õla
kehitus,
seejärel
käelabad
liiguvad kehast
eemale;
käelabad
joonistavad 2x
kuhja laua
kohale;
käelabad
joonistavad
kuhja laua
kohale
- vaatavad
Taneli poole

