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I didn't want to fall      conventie  maart  2013 
 
 

Maat  tekst Emotie Beweging 

1 - 8  Could...at all Intro:Blij verrast/ 
verbazing 

Met body language naar publiek zingen. (niet 'down the tiles' gaan staan) Het publiek er bij betrekken, meenemen 
in het verhaal. Niet naar één punt kijken, blik laten dwalen. 

9 - 40  I...to fall Chorus 1: 
Vertellende uitleg  
over de situatie 

Naar Alfred kijken 

23-24  Just by sneaking 
up.. 
Rustteken 
Behind me 

Schrikken, het is 
spannend 

Iets door je knieën, handen op heuphoogte (schrikbeweging, spannend)  
 
Op het rustteken hoorbaar inademen en alleen met het hoofd snel naar rechts kijken  (schrikken, ogen goed open) 
Hoofd weer recht 

25  So I guess  Weer actief overeind komen 
27  Face the 

preacherman 
 Uitstrekken, borstbeen heffen, kin iets op (trots), stilstaan  

29-40  I....to fall verwachtingsvol, 
verkneukelen 

Bodylanguage. Je kijkt er naar uit 

     
41-48 sm didn’t....keep Interlude :introvert 

intiem 
Kleine groepjes geleidelijk laten ontstaan (lichamelijk), gezicht naar het publiek wenden, armen langs lichaam. 
geen pose! Op fall  moet je op je plek zijn  

49-64  Goodbye...me Chorus ll: 
bevestiging  
acceptatie 

 

49 sm Goodbye 
 

kordaat "mooven" actief met je hand (welke hand maakt niet uit) en in één stap terug naar je plaats  

55 sm finished  Afkappen: met je buitenhand van borst naar beneden in een strakke beweging + bodylanguage 
 

60  stuck  Handen in elkaar, ellebogen liften en borstbeen heffen 
62  love  Handen los omhoog meteen op de 'l', hemels kijken 
63  

 
 
 
 
 

Just by sneakin’ 
up 
 
 
 

Spannend, niet 
eng 

rij 1 en 3: Handen langzaam naar beneden en een heel klein beetje achterwaarts naar rechts draaien (één beweging) 
hierbij een beetje schuin achter je kijken (naar rij achter je) 
rij 2 en 4: Handen langzaam naar beneden en een heel klein beetje voorwaarts draaien naar links (één beweging) 
hierbij een beetje schuin naar voren kijken (naar rij voor je) 

64 sm behind me  rij 1 en 3: uitstappen met linkerbeen, beide handen rechts naast je op heuphoogte afwerend (schrikbeweging) en 
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naar achterbuurvrouw kijken.  
 Rij 2 en 4 uitstappen met rechterbeen, beide handen links naast je op heuphoogte afwerend (schrikbeweging) en 
naar voorbuurvrouw kijken. 

65 sm So  Terug naar basis 
65-90  So..... Keychange..slot 

Naar de toekomst  
kijken, je gaat er  
helemaal voor 

 

66-68 sm better ..man  1ste rij: better dress to face the preacher man : In een V-vorm naar voren, naar publiek 
bet : boeket voor  je (ook de risergroep, maar zij blijven stilstaan) + stapje met je binnenvoet recht naar voren 
dress : bu-voet sluit aan 
face; stapje bu-voet 
the: bi-voet sluit aan 
preach; stapje bi-voet 
man: bu-voet sluit aan en tegelijkertijd op bi-voet naar Alfred draaien  

70 
 

71 

sm 
  
sm     

band 
 
hand 

 1e rij : Buitenhand naar voren uitstrekken op maaghoogte (ring laten zien), naar publiek draaien, buitenvoet 
verplaatsen  
Binnenhand op buitenhand, binnenvoet verplaatsen  
Risers blijven boeket vast houden 

73  tumbled..   1ste rij: handen omhoog fladderen vanuit ringpositie naar boeketpositie, even op de tenen gaan staan op tumbled 
74  over head  1e rij: op head pak je je boeket weer vast 

Risers: handen omhoog fladderen vanuit de boekethouding en naar beneden. Op head even op tenen gaan staan 
76  hear / bells 

love's / ring 
 Risers: Rechterarm gestrekt omhoog, hand vanuit pols voorwaarts omlaag klappen 

Linkerarm gestrekt omhoog, hand vanuit pols voorwaarts omlaag klappen 
77-78  dong ding dong 

(t/b/b/) 
 Risers: Alleen handen, vanuit pols, re-li-re, hoofd licht meebewegen 

 
78  ‘Tho  Risers: handen krachtig naar beneden 
79    I admit  1e rij: handen krachtig naar beneden 
81  No  Voorbeweging: handen op heuphoogte overkruist voor je  
82  

 
 
sm 

not …  
  
all 

 1e rij om en om: rechtervoet kordate stap naar voren, borstbeen heffen, handen ontkennend naar buiten slaan 
(heuphoogte)  
links bijsluiten 
Overigen: idem, maar in plaats van stap, naar publiek draaien (buitenvoet verplaatsen) 

83  I declare  2e rij: om en om kordaat van risers stappen 
90   afslaan Alfred Even accent met lichaam geven  

 
 


