
ABBA MEDLEY, november 2019

MAAT: WOORD: BEWEGINGEN: seventies/disco 

1 t/m 8 da /do Tenormelody, losjes meebewegen op het ritme, armen ontspannen

9 t/m 12 you can dance Leadmelody. Afwisselend met rechter- en linkerschouder naar

t/m life het publiek draaien, beetje door je knieen, armen ontspannen

12 o o/do do sta weer recht naar publiek

13 see rechter wijsvinger ong. borsthoogte - naar MD wijzen

14 watch linker wijsvinger ong. borsthoogte - naar MD wijzen

15 dan(cing) beide wijsvingers nog eens aanzetten - naar MD wijzen

(15/16  do do (optie: vlakke handen, buikhoogte, eerst rechts over links dan andersom)

16 t/m 23 if/down vertellend zingen

25 lead:  chance handpalmen open naar MD wenden, daarna handen ontspannen

Bs,Br.T.: Come uitproberen

27 lead:  chance handpalmen open naar publiek (DTT), daarna handen ontspannen

Bs,Br.T.: Come uitproberen

29 t/m 35 we/better Basmelody,  T/L/Br wenden zich (beetje) naar de bassen toe

 verliefde sfeer. Blijf wel naar de MD kijken!!

36 don't Leadmelody - met energie terugdraaien - expressie/vertellend

39 magic beide handen, gespreide vingers, borsthoogte, van binnen naar 

buiten, een halve cirkel beschrijven, lekker overdreven

40 you expressief/vertellend

42 lead:  chance eigen beweging - uitproberen

Bs,Br.T.: Come

44 lead:  chance eigen beweging - uitproberen

Bs,Br.T.: Come

46 I don't Basmelody - zing bewust, lopen 'vrij' naar voren, niet in formatie

rest maak ruimte voor bassen, vertellend zingen

61/62 ace to play Bassen met verslagenheid terug in koorpositie

62 t/m 75 the winner/here Leadmelody expressie/vertellend 

76 t/m 78 loser/dear L/R draaiende beweging naar midden, beetje in jezelf

79 Fri(day) Leads duidelijke beweging (wijs >> publiek)

80 echo-Fri(day) T/Br/Bs echo van de beweging v.d. Leads

81 Loo(king) Leads kijken van Rechts naar Links >> publiek

82 echo-Loo(king) Allen  kijken van Links naar Rechts >> publiek

83 where Reset - DTT

83 t/m 86 where/dance disco-swingen  -opbouwen naar 

87 get the chance Maak het spannend…..

88 t/m 94 you are/from the Middenstuk gaat helemaal uit haar dak, overdreven disco, de rest 

kijkt verveeld/geïrriteerd. (optie.: één persoon van de 'rest' doet mee)

95 tam(bourine) Rest :Sla met rechterhand(zgn. tambourine) op de muis van je 

 linkerhand. Dit is het teken van tot de orde roepen van middenstuk.

96 Yeah MD stuurt middenstuk streng terug in koorpositie

97 t/m 100 you can dance Uitbundiger discodans dan maat 1 t/m 12

t/m life Je bent nu echt in de disco

100 o o/do do sta weer recht naar publiek

101 see rechter wijsvinger ong. borsthoogte - naar publiek wijzen

102 watch weids armgebaar maken

103 dan(cing) maak een eigen, vrij gebaar - uitproberen

103 t/m 107 oh yeah/queen Voel en gedraag jezelf als de Dancing Queen

108 queen rechterarm omhoog, rechterhand hoog, wijsvinger gestrekt. Linker-

arm naar beneden, linkerhand laag, wijsvinger gestrekt. Zie je lijf

als één diagonale lijn van rechtsboven naar linksbeneden.

Voeten een beetje uit elkaar om de pose echt stevig neer te zetten.


