
ABBA MEDLEY, november 2019

MAAT: WOORD: BEWEGING: seventies/disco/altijd in beweging blijven

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

9 t/m 12 you can dance Leadmelody . Afwisselend(start met rechts) met rechter- en linkerschouder Queen

t/m life naar het publiek draaien, DTT door je knieen op you

12 o o/do do dans stopt, blijf bewegen

13 see rechter wijsvinger ong. borsthoogte    DTT

14 watch linker wijsvinger ong. borsthoogte   

15 dan(cing) beide wijsvingers nog eens aanzetten  

15/16  do do vlakke handen, buikhoogte, eerst rechts over links dan andersom

16 if you change your re-energize, overgang naar volgend nummer

17 mind/down voeten op de plaats, lijf bewegen op pittig discoritme Take a 

29 t/m 35 we can go dancing Terug in koorpositie dus naar de MD kijken!!

Bassmelody : vertel, exciting  T/L/Br ('drums' DUS Ritme) 

36 don't you know met energie draai DTT - expressie/vertellend

37 so Leadmelody  - voeten op de plaats, lijf bewegen op pittig discoritme

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

buiten, een halve cirkel beschrijven



46 I don't Bassmelody  - Bassen draaien naar MD rest blijft DTT (blijf in RITME) The winner

55 t/m 61 Aah-aa/ace to play Rest draait ook naar MD

62 t/m 78 the winner/dear Leadmelody  - Leads draaien naar DTT rest blijft naar MD Keychange

79 Fri(day) Rest draait ook DTT, disco, wees de Dancing Queen op je eigen manier Dancing

95 tam(bourine) Sla op de tambourine

97 t/m 100 you t/m life Dezelfde discodans als in maat 9 t/m 12, maar uitbundiger

100 o o/do do discodans stopt, blijf bewegen

101 see rechter wijsvinger ong. borsthoogte - naar publiek wijzen

102 watch weids armgebaar maken

103/104 dan(cing)/Oo vingertjes' Sally; wijsvingers beide handen naast elkaar bewegen

105 see Stap met je binnenvoet opzij naar 'partner' toe, Laat andere voet staan '"paartjes"

106 watch Stap (draai) met je (andere) buitenvoet naar achter en sta rug aan rug

107 dan-(cing queen) Achterste voet stevige stap/draai terug, sta stevig DTT

108 (dancing) queen Sta: rechterarm/-hand omhoog, wijsvinger gestrekt,

Linkerarm/-hand naar beneden, wijsvinger gestrekt,

Je lijf in één diagonale lijn van rechtsboven naar linksbeneden.

Rechterbeen iets gebogen, Linkerbeen schuin gestrekt.


