
Doorloop optreden Isala – 5 februari 2023   
 
Algemeen:  
We staan op podiumdelen. Die staan in twee óf drie rijen.  
Bij twee rijen podiumdelen: de voorste rij staat voor de podiumdelen, de tweede 
rij staat op de eerste rij podiumdelen en de derde rij staat op de tweede rij 
podiumdelen.  Bij drie rijen podiumdelen: alle rijen op de podiumdelen.  
 

1. Grace Kelly: opstelling in rijen (theateropstelling). Halverwege omvormen tot 
‘klont’, waarbij degenen vooraan van het podium afstappen. Daarna vrij 
bewegen in de ruimte, zo veel mogelijk verspreiden maar je blijft op je 
podiumdeel! Een paar mensen van de eerste rij kunnen wel van het podium af 
stappen.  
Eind pose: allemaal beetje weggedraaid met armen over elkaar, let op je 
buurman/buurvrouw, probeer de andere kant op te draaien. Blijf zo staan tot je 
de intro van Fernando hoort.  
 

2. Fernando 
Fernado zingen we geheel op de podiumdelen. We gaan NIET van 3 naar 2 
rijen bij het refrein. Wel probeer je de ruimte op je podiumdeel te benutten; 
Tijdens het intro loop je naar je startpositie; de sopranen vooraan, de alten op 
rij twee en de mannen op rij 3. Alten en mannen zo veel mogelijk achter op 
het podiumdeel, voor het moment dat je start met zingen loop je naar voor op 
je podiumdeel. Na het refrein gaan de mannen en alten weer naar het achterste 
deel van het podiumblok. Voor je start met zingen loop je weer iets naar voor.  
Eind pose: in drie rijen.  

 
3. Carrie: blijven staan in opstelling zoals eindpositie! We vormen alleen een 

halve cirkel door compact te gaan staat. De buitenste twee koorleden van de 
eerste rij stappen van podiumdelen af en staan ervoor. Dicht bij elkaar! 
Let op benen recht, armen ontspannen, voeten beetje uit elkaar. Let op de 
afstand tov elkaar. Mensen op de hoeken van de eerste rij staan tegenover 
elkaar.  
Daarna teruglopen naar eigen plek/ basisopstelling.  
 

4. Wake up little Susie: zo veel mogelijk versprongen staan, in zigzag, op de 
podiumdelen. 
Let op de bodypercussie! (Alejandro geeft het begin aan). Enzo staat op de site 
(filmpje). Eind pose: bevries je beweging.  
 

5. Song for whoever.  
Opstelling in drie rijen (basisopstelling). 

 
6. Moves like Jagger 

Opstelling in drie rijen, start positie: met je rug naar het publiek. 
Enzo staat op de site (filmpje). 
Eind pose: op de laatste zin: ‘Moves like Jagger’  laat je op de laatste 
lettergreep je hoofd zakken (kin op je borst). 


