
ABBA MEDLEY, juni 2022

MAAT: OP: BEWEGING: seventies/disco/ in beweging blijven/ritme positie

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

9 you (t/m life) DTT draaien , rechts en links met je schouders draaien, op de bal van je voet DTT Queen

(beetje door je knieen veren) 

12 o o/do do dans stopt, blijf wel bewegen

13 see rechter wijsvinger ong. borsthoogte  

14 watch linker wijsvinger ong. borsthoogte   

15 dan(cing) beide wijsvingers nog eens aanzetten  

15/16  do do handen naar beneden

16 if you change your mind re-energize, draai rechterschouder naar>> publiek, rechterhand in je zij

17 t/m 23 chance (bassen) heup bewegen op het ritme (niet tè grote beweging) met een verleidelijke blik Take a 

24 t/m 28 Take a chance on me draai weer recht naar >> publiek, blijf verleidelijk/ondeugend chance

29 t/m 35 we can go dancing terug in koorpositie MD on me

Bassmelody : vertel, exciting  T/L/Br (ritme/beweging als "backgroundvocals") 

36 don't you know met energieke draai DTT vertellend/expressief DTT

37 t/m 43 so/chance on me Leadmelody:Vertel het verhaal, beweeg losjes op het ritme

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

44 (take a) chance/come draai maar de MD MD

45 chance on me  bereid je voor op je volgende song keychange



46/61 I don't/ ace to play Bassmelody  -  verslagenheid/pijn/teleurstelling MD The winner

62 t/m 78 the winner/dear Leadmelody  - vertellend, wijsheid, concluderend takes it all

79 t/m 82 Fri(day) allemaal DTT - verwachtingsvol DTT keychange

83 t/tm 87 where t/m chance vrij dansen Dancing

88 t/m you are the dancingqueen jij voelt je the queen !! Queen

95 tam(bourine) sla op de tambourine links naast je hoofd (zonder geluid)

97 t/m 100 you (can dance) twee heften koor draai naar midden

you (can jive) twee helften koor draai terug DTT

100 o o/do do dans stopt, blijf wel bewegen

101 see rechter wijsvinger ong. borsthoogte  

102 watch linker wijsvinger ong. borsthoogte   

103/104 dan(cing)/Oo handen naar beneden

105 see rechterarm naar links met je vinger naar publiek wijzen

106 watch rechterarm,  met een aanzet, handpalm open naar je toe, een weids gebaar maken

naar rechts. 

106 digit rechterarm met "Lorraine" naar beneden

108 dan-(cing queen)  ter voorbereiding op laatste pose, handen alvast voor je lijf 

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. Gezicht DTT


