
Optreden CKE     26 januari 2020 

 

1. Let me entertain you (bril)  Rij 

 

José: Wij zijn de SCBG en vinden het geweldig om jullie vandaag te 

entertainen…  

We gaan er een fijne dag van maken. Dromen van zo’n warme zonnige 

lentedag, waarop niets moet en alles kan. Blauwe luchten, zon, kinderen met 

ijsjes en hand in hand wandelen in het park. Wat een heerlijke luie dag! 

2. Lazy Day     Groepjes 

 

Myria: Helaas is het niet altijd zo wolkeloos! Je komt ze tegen, die ups en 

downs in je leven. En dan zijn de mensen om je heen onbetaalbaar. Ze kunnen 

je troosten en bemoedigend toespreken. Je kunt op ze leunen. 

3. Lean on me     Kooropstelling 

 

Wilma: En dan heb je ook nog die speciale vriendschap. Je merkte meteen dat 

het klikte en waar je ook op de wereld bent, niets kan jullie scheiden. 

Vriendschap voor het leven! 

4. Friends     Kooropstelling 

 

 

Maaike: Wij nemen jullie mee op reis naar het mooie Afrika, naar Tanzania, de 

Kilimanjaro… Hoor ik daar nu een tropische bui aankomen? 

5. Africa      Speciale opstelling 

 

 

 



Anneloes: Vanuit Afrika reizen we verder en belanden we in de drukke straten 

van Londen. Daar ontmoet  je jouw grote liefde en staat jouw wereld ineens 

helemaal op z’n kop. De wereld staat stil….., zodat je zelfs een nachtegaal hoort 

zingen. 

6. Nightingale     Kooropstelling 

 

Marja:  

En na zo’n lange reis kom je weer thuis in je eigen vertrouwde huis. Omringd 

door je eigen spullen, maak je een lekkere koffie en eet je een Brabants 

worstenbroodje…. Wat heb je verlangd naar deze plek! 

7. Brabant     Kooropstelling 

 

Leonie: Wij zijn de wereld rondgereisd, hebben vriendschappen gesloten en  de 

wereld wat mooier gemaakt door samen te zingen. Samen zingen verbindt!  

We zouden iedereen wel willen leren om in harmony te zingen! 

8. I’d like to teach    2 koren 

 

Brigitte: Allemaal leuk en aardig van die harmonie en al die lange noten enzo, 

maar het belangrijkste blijft voor ons toch samen lol maken! Weet je nog hoe 

het vroeger ging, als je ouders vonden dat je niet genoeg je best deed op 

school? Of als je weer eens te laat thuis kwam? Dat mocht je als meisje niet. 

Terwijl we toch eigenlijk alleen maar lol wilden maken…. 

9. Girls      Sectie opstelling 

 

Ina: Wat is het toch geweldig om bij zo’n club te horen! Waar zou je zijn zonder 

vrienden…., zonder familie …… en zonder geliefden bij wie je je veilig en thuis 

voelt. 

10.   You’re nobody    Kooropstelling 


