
PERFORMANCEPLAN: A Nightingale Sang on Berk’ley Square – september 2019 
 
Londen, 1943. Je wandelt door het park en denkt aan hem….jouw grote liefde! Gisteren heb je hem ontmoet en ook weer 
afscheid van hem genomen, hier op Berkeley Square; vandaag moet hij vertrekken. Je denkt aan het moment dat je hem 
ontmoette. Oh, je weet het nog zo goed! Toen jullie elkaar voor het eerst zagen hing er direct iets magisch in de lucht. Je 
weet bijna zeker dat je een nachtegaal hoorde toen hij zich omdraaide en naar je glimlachte. De maan, die zijn licht over de 
stad wierp, zette jullie met zijn stralen in een zachtgeel licht, alsof hij wist dat jullie voor elkaar geschapen waren. De straten 
waren geplaveid met sterren; het was zó romantisch! De avond eindigde in het park. En telkens wanneer hij je kuste, hoorde 
je weer die nachtegaal. De laatste momenten samen staan in je geheugen gegrift. Heel laat dansten jullie die laatste dans, 
onder de grote eikenboom in Berkeley Square. Zachtjes, heel dicht tegen elkaar aan, op muziek die alleen jullie konden 
horen. Na het afscheid wandelde je naar huis en kon je alleen maar aan hem denken. Zou je hem ooit nog weerzien? En als 
een echo hoorde je in de verte weer die nachtegaal. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Op een teken van Liesbeth ga je vanuit je positie van You’re Nobody naar je plaats voor A Nightingale 
Alsof je een oude vriendin ontmoet die je een heleboel te vertellen hebt, je staat een beetje naar je ‘buurvrouw’ gedraaid als 
de pitch klinkt. 
Hoe veel je je ook beweegt/verplaatst, zorg dat je Liesbeth altijd kunt zien. 
Pas op! Als je vertellend zingt dat het niet ‘barbershop’ eruit ziet (sta niet te ‘dirigeren’). 
Let op! Dat een arm/hand/vinger niet blijft ‘hangen’, denk aan de sleutelbos waar Sally eerder over sprak. 

De dik gedrukte woorden zijn een cuewoord om een actieve beweging te maken. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAAT  WOORD(EN)   ACTIE/WAT TE DOEN 
      Losse kooropstelling, 2 á 3 (‘buurvrouwen’) met 
      elkaar, rij 1 iets meer naar voren. 
1-2  When….Mayfair  Wendt naar publiek en vertel het publiek 
3-16  So…..to me   Vertel naar elkaar en naar het publiek  
16-26  That……Square   Re-energize, draai in (en kijk) naar Liesbeth, maar zie 
      jouw geliefde maak het intiem. 
26-28  I may be right….wrong  Naar publiek, wees expressief en blij, beweeg en 
      vertel het verhaal. “right or wrong” 

28-30  (but I’m) Perfectly….swear Overtuig het publiek, je weet het zeker!  
30-32  (That when you) Turned….me Draai naar Liesbeth, maar zie jouw ‘lief’   
32-36  A Nightingale…Square  Kijk naar de maan boven Liesbeth, laat zien dat je 
      de nachtegaal hoort. 
37-40  The Moon….frown  Jazzy!! Dans ingetogen, beetje in jezelf, maak evt. 
      stapjes, houdt contact met de vloer/risers.  
41-43  How could .. seemed  je bent nog in jezelf gekeerd, staat stil, kijkt op (voor 
      je) in de richting waar je bent geëindigd, vraagt je af 
      hoe het zo kan zijn" (‘How’ niet te hard) maak  
      een passende beweging,     
44  upside down!!   Draai naar het publiek, evt. met de armen  
      ontspannen, dus niet strak, beweging maken. 
44-46  The…stars   Blijf rechtop, bewegingloos en betoverd stilstaan. 
      Zie de sterren overal. 
46-48  (It was) such…affair  Ontlading van de betovering, laat expressief zien 
      hoe verliefd je bent. 
48-49  (And as we) kissed…  Draai naar Liesbeth, maar zie jouw ‘lief’. Voel en 
      ‘proef’ de kus. Heel zacht ‘…ssed’ zingen alsof je 
      lippen langzaam loslaten, neem de tijd  vóór je verder 
      zingt (let op Liesbeth) en hoor de nachtegaal zingen. 
49-50  (and said) goodnight  (Bijna een zucht) Sta verstild/verliefd en geniet  na 
      van ‘de kus’ 
50-54  A Nigthingale…Square   Kijk naar Liesbeth, maar zie jouw ‘liefde’ 
54   (That) Night….Square-EINDE! Draai (DTT) en zing met overtuiging naar het publiek!

       


