
Performance Plan  I’m gonna lock my heart and throw away the key  05-02-2017 

 
De bedoeling is om alles natuurlijk maar geloofwaardig over te laten komen; Het publiek moet ‘gepakt’ worden!!! 
Vertel het verhaal: verbaal, fysiek en met mimiek die men achterin de zaal ook moet kunnen zien. 
Al zijn er geen voorgeschreven moves: nooit ècht stil staan (tenzij voorgeschreven), actief zingen en met energie staan! 
 

MAAT 
1 / 3 

Reflecteren  
Beetje voor jezelf 

I was sentimental, lost my head to the moon 
But that’s incidental to the change in my tune 

4 / 12 Voornemen vertel het aan de wereld Gonna put away my feelings, lay my love upon the shelf (the shelf) 

13/15 Uitleggen For the only way to keep it is….. to keep it to myself 

16/20 Besluiten 
Vertellend zingen, vooral je eigen ding doen, maar wel overtuigend 

TEMPOWISSELING                                                                                                        
I’m gonna lock my heart and throw away the key (the key) 

 
21 
22/24 

Uitleggen: Vertel het verhaal 
Op wise naar voren neigen met R wijsvinger een beetje belerend zwaaien. 
Op tricks weer terug zijn  

 
I’m wise to all those  
tricks you’ve played on me (poor old me)    
 

 
25 
 
27 
 
28/29 
 
30 
31/36 
 
37/38 
39 

Besluit uitvoeren / spotten 
Vanaf turn……love iets door knieën helft koor rug naar midden draaien. 
voorste schouder naar achter draaien. Blijf naar MD kijken.  
Op snub hoofdbeweging naar de maan(rot op!)over andere schouder en 
weer terug naar MD 
Op seal all my windows up with, draai met jazzhand (publiekkant) 
handpalm => beneden naar koorpositie.  
Op tin freeze (armen zijn dan naar beneden) 
Vertellend, eigen (beeldende) beweging 
 
 
Op don’t (harmonyparts) met je lijf achteruit deinzen. 

 
I’m gonna turn my back to love,  
 
gonna snub the  
moon above 
Seal all my windows up with  
 
tin (just so)  
so the love bug can’t get in 
I’m gonna park my romance right along the curb (the curb)Hang a  
sign upon my heart  ‘Please  don’t disturb  
(don’t disturb) 

40/41 
42-43 
 
 

Vastberaden  Vertel het verhaal 
Tussen that’s en soon klap in je handen en de kom met je lijf even naar 
voren om je besluit te benadrukken.  
Langzaam naar tempowisseling… 

And if I never fall in love again  
that’s (!) soon enough for me 
 
 



 MD & KOOR ontvangen applaus. MOODCHANGE, MD draait => KOOR, PITCH. Rustig maar stevig beginnen. Vertel de wereld wat je voelt. 

44-46 
47 

MD loopt => koor en draait om => publiek  
Op Yes-sir-ee: 1e rij 3 stapjes naar voren R-L-R in ‘koppeltjes’ van 2. MD er 
midden tussen. 

I’m gonna lock my heart and throw away the key  
(yes siree) KEYCHANGE 

48/53 
54/56 

Nóg vastberadener……maarrrrrrr….dan wordt de 1e rij afgeleid….. 
1e rij VRNL “lekker stuk” samen nakijken, achtervolgen met je ogen en je lijf 
Op cute risers een “cute” gezicht trekken (flink overdrijven) 

I’m gonna lock my heart and throw away the key (the key)  
Ignore just every cute face I might see (I might see) 

57/58 
 
59 

Twijfel slaat toe, de verleiding, zwijmelen 
Op look iedereen naar Links (lekker stuk) “leunen” aanbiddend kijken, laat 
je gezicht spreken 
Nog iets verder leunen (gebruik je knieën)  

 
And if I look in them there eyes that  
 
I would idolize 

 
60/64 

Wakker schudden 
Op send in strakke beweging re-energize, rechtop => publiek  
Op wake-up, muis rechterhand tegen je slaap. 
MD & 1e rij “sierlijk” terug stappen 

 
I’ll send my brain a  
wake-up call (ding dong) 
 just in case that I might fall 

 
65/70 
 
68/74 

Strijdlustig 
Vanaf  that say’s vertragen STOMP 
 

 
I’m gonna park my romance right there on that doggone curb 
Hang a sign upon my heart that says ‘Please  don’t disturb’ (don’t you dare 
disturb) And if I never fall in love again (=Fermate=einde stomp) 

 
75/82 
 
83/85 
 
 
 
86 
87 
 
88 

Overtuigt, vastberaden, klaar! A Tempo 
 
 
R-arm strakke beweging, buigen op borsthoogte, vingers gespreid (handrug 
=> publiek, soort zelfbescherming) in wave(ripple) Ritme door MD 
aangegeven VRNL.  
En gelijk VLNR terug L-arm bij de R, samen voor je hart 
Op my- van de harmonyparts even door de knieën (benadrukken)  
Op –self met strakke beweging handen uit elkaar en langzaam naar 
beneden bewegen, zolang we zingen. Als MD “afslaat” beneden zijn en 
staan als een ”Champ” 

 
That’s soon enough for me. I’m gonna lock my heart and throw away that 
doggone key. And keep it there upon the  
shelf  (for my-self, yes I’ll keep it for  
 
 
 
my- 
self) 
 
 
 


