
Nr. Titel
Arrangement

klaar
Tempo

Enzo
klaar

Enzo
intensiteit

Enzo 
gemaakt door

   Enzo op site
  - filmpje    
  - uitgeschreven

Enzo
begin-opstelling

1
You know my name 
before I go

nee langzaam nee NNTB Artistieke commissie

2 Hall of fame nee middel nee NNTB Artistieke commissie

3 Grace Kelly Gereed snel ja veel Cis, Carla, Marietje
filmpje: ja
tekst: ja

3 rijen
theater-opstelling

4 Fernando Gereed langzaam ja weinig Maartje en Loes 
sopranen in halve ovaal of halve 

cirkel,
rest vult later aan

5 Wake up little Susie Gereed snel ja middel Maartje en Loes 
filmpje: ja
tekst: ja

Zig-zag (d.w.z. zoals theateropstelling, 
maar per rij om-en-om naar voren en 

achteren)

6 Angelo nee
langzaam/

middel
nee NNTB Mannen uit beeld

7 Nederlandse medley Gereed divers nee NNTB 

8 Hit the road Jack Gereed snel nee weinig Carla en Emmelies
3 groepen, 

gemengde stemmen

9 Nancy Mulligan Gereed snel ja veel Cis
filmpje: ja

tekst: dames 
klaar

3 rijen, koor gesplitst, halve slag 
gedraaid, koorhelften kijken naar 

elkaar

10 She's Madonna Gereed middel ja middel Maartje en Loes  

Hele breedte podium benutten.
Compacte blokjes per stemgroep, 

om en om, voor en achter. (hoge sop. 
voor, lage sop. achter etc.). 

11 Billy Jean Gereed middel ja ? veel Cis komt nog
café-tjes, in schelpjes per stemgroep

3-4 krukjes per groep
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Nr. Titel
Arrangement

klaar
Tempo

Enzo
klaar

Enzo
intensiteit

Enzo 
gemaakt door

   Enzo op site
  - filmpje    
  - uitgeschreven

Enzo
begin-opstelling

12 Hey there Delilah Gereed snel ja middel Fien en Thera komt nog
3 rijen

theater-opstelling
op krukjes

13 Carrie Gereed langzaam ja weinig Maartje en Loes komt nog
halve cirkel, 2 rijen.
voorste rij op kruk, 

2e rij staand er recht achter

14 Barbara Ann Gereed snel ja veel Cis
komt nieuw 

filmpje
tekst: ja

3 rijen
theater-opstelling

15 Jolene Gereed middel ja middel Wendy en Rebekka
filmpje: ja
tekst: ja

Mannen midden.
Links en rechts duo's van alt+sopraan 

die naar elkaar zingen.

16 Jessie nee langzaam nee weinig Vrouwen uit beeld

17 Lady Madonna Gereed snel ja middel/veel Bettina komt nog

Mannen vooraan in 1 rij
Sopranen erachter in 2 rijen,
Alten erachter in 2 rijen
Vaste plekken

18 Sofia Gereed snel ja veel Cis en Maartje (?) filmpje: ja
3 rijen

theater-opstelling

19 Moves like Jagger Gereed middel ja middel Maartje en Loes 
filmpje: ja
tekst: ja

3 rijen
theater-opstelling
rug naar publiek

20 Maria Gereed snel nee weinig Hoge alten

21 Song for whoever Gereed middel nee NNTB Baritons

22 This is me Gereed snel nee NNTB Artistieke commissie


