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That’s Life   
 

That’s Life is een lekker, krachtig uptempo nummer. Daar horen krachtige bewegingen bij. Dat 
betekent spanning op je armen en bij alle bewegingen je lijf en knieën gebruiken, om de bewegingen 
meer zeggingskracht te geven. Het publiek achter in de zaal wil er ook graag van kunnen genieten. 
Dus maak je bewegingen niet te klein. Overdrijf! Ook in je gezicht!! 

 
Voor 
aanvang 

  Mood change: ondeugend kijken, pak het publiek in! Vingers 
knippend en dijen kloppend op ritme aangegeven door Alfred, in 
groepjes gaan staan. Zodra de bassen inzetten, stoppen met 
knippen. 

mt 1-5 And I been…around  In groepjes blijven staan 
mt 6-9 That’s Life… May  In eigen tempo en moment, maar vlot terug naar basis. Op ‘May’ 

ben je op je plek. 
mt 10 know…tune sm Buitengroepen met lijf naar binnen draaien, verdelen over maat. 

Blijf naar Alfred kijken. Op ‘tune’ sta je in positie 
mt 12 back sm Buitengroepen, iets door knieën, jazzhanden met boog van onderuit 

schuin omhoog naar middengroep. Handen boven elkaar. 
Meekijken. 

mt 12 top  Middengroep krachtig wijsvinger bu-hand opsteken of naar voren. 
Als je naar voren doet, dan ook met andere hand naar achteren (in 
hoek) 

mt 12 1e June  Middengroep jazz- bu-hand op schouderhoogte, met schwung! 
mt 13 2e June  Iedereen terug naar basis, met schwung! 
mt 15 Funny as it seems  Vrij bewegen met lijf en handen (geen pasjes) 
mt 16 kicks sm 1e rij : Buitenvoet schuin voor je op de bal van de voet, hiel los 

Risers: tenen buitenvoet recht naar voren op randje van riser, 
kniebuigen. 
Iedereen: Handen flexen, ellebogen bij je lichaam houden 

mt 17 step sm 1e rij: Bu-voet: hiel naar binnen draaien         
mt 17 on sm 1e rij Bu-voet: hiel naar buiten draaien         peuk uittrappen 
mt 17 dreams sm 1e rij Bu-voet: hiel naar binnen draaien 
Mt 17  steppin’on dreams  Risers: 3x schouders op step-on-dreams naar beneden duwen.  
mt 18 don’t  Actief naar basis, strijdbaar 
mt 20 old  Handen recht vooruit optillen (voorbeweging) 
mt 17 world  Handen rechtop voor je tegen een ‘glazen wand’ drukken, beetje 

door knieën 
Mt 20-21 keeps….around  Met bovenlichaam, met de klok mee, rondje draaien. Verdelen over 

maten.  
mt 22-23 pup-pet, a pau-per, 

a pi-rate, a po-et, a 
pawn 

 Met rechter wijsvinger, vingers linkerhand v.a. duim aftellen, niet 
te grote beweging!  Borsthoogte. Afwisselend kijken naar vingers 
en naar publiek. 

mt 23 king  6 vingers opsteken op borsthoogte (linkerhand, handpalm naar 
buiten + duim rechterhand, handpalm naar binnen)  let op ritme!!! 
Vóór de tel! 

mt 24 up  2 handen voor lichaam op borsthoogte omhoog klappen, lijf stil 
houden 

mt 24 down  Idem omlaag, lijf stil  
mt 24 over  beide handen boven elkaar in midden voor borst, handpalmen naar 

beneden, ellebogen optillen (bovenarmen horizontaal), lijf stil  
mt 24 out  jazzhanden krachtig, horizontaal naar buiten slaan, lijf stil  
mt 25 I know one thing  Handen omklappen, vragend wijd naast lichaam, lijf stil 
mt 26 Each   Handen even optillen en vuisten op heupen zetten  
mt 26 time I find…  Op ‘time’ even accent met hoofd geven 
mt 27 flat on my face sm Bu-hand (jazz-hand) horizontaal voor ogen, handpalm naar buiten, 
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duim naar beneden. Tussen vingers doorkijken. Bu-been buigen = 
standbeen 

mt 28 pick sm Blijf op bu-been staan. Met bu-hand dicht naast je hoofd ‘grijpen’  
mt 28 up sm Overeind komen, bu-voet even op tenen, vingers bu-hand omhoog 

laten uitspatten. Hand mag niet volledig boven hoofd uitkomen! 
mt 29 back sm Bu-voet verzetten 
mt 29 race sm Bi-voet verzetten 
mt 29 That’s Life  Vrije beweging, alleen met lichaam 
mt 31 I can’t deny it sm Terug naar basis 
mt 32 quittin’  Jazz handen, handpalmen naar beneden, navelhoogte, voor lichaam 

krachtig van binnen naar buiten slaan 
mt 33 heart just won’t buy 

it 
 Handen liefdevol omklappen, “grote kom (= hart) vastpakken” 

(zachte beweging) Daarna handen naar beneden 
mt 34 didn’t think it was 

worth a try 
 1e rij in V-vorm stap-tik uitlopen, niet te ver!  

tel 1(‘did’): stap rechts  
tel 2 (‘think’): tik links+ vingerknip rechterhand naast heup 
tel 3 (‘worth’): stap links  
tel 4 (‘a’):tik rechts+ vingerknip rechterhand naast heup 
Alfred loopt vingerknippend naar 1e rij toe en draait in midden om 
naar publiek. Hij vormt de punt van de V 

mt 35 a try  1e rij: 
tel 1:stap rechts  
tel 2: tik links+ vingerknip rechterhand 
tel 3: links bijsluiten 

mt 36 jump right on a big 
bird and fly 

 1e rij (incl. Alfred) + buitensten op de risers: op ‘jump’, ‘big’, ‘fly’ 
en de rust  met lichaam een beetje naar buiten gedraaid, met bu-
hand sierlijk “pluisje” laten vliegen, steeds hoger en wijder. 
Meekijken! 
Risers: met Alfred  mee omhoog kijken 

mt 37 I’ve been a  1e rij (incl. Alfred) + buitensten op de risers: handen naar beneden 
Esmé + Ineke W. stap naar voren, Alfred stapje naar achteren. 

mt 38 pup-pet  Esmé + Ineke W+ nummers 1: marionet: bovenarmen horizontaal 
op schouderhoogte naast lichaam, onderarmen laten zwabberen, 
benen krom, hoofd scheef.  

mt 38 pau-per  Coby + Nancy klein stapje naar voren, (1 lijn met buitensten, 
Alfred achter deze lijn) Coby + Nancy + nummers 2: bedelaar: 1 
hand op borst, andere bedelend ophouden, beetje door knieën, 
hoofd tikje scheef (zielig) 

mt 38 pi-rate  Yvonne + Gerda klein stapje naar achteren (1 lijn met buitensten). 
Yvonne + Gerda + nummers 3: piraat: vuisten op heupen, 1 voet 
dwars zetten (stoer)  

mt 38 po-et  Doris en Corrie stap naar achteren (1 lijn met buitensten). Doris + 
Corrie + nummers 4: dichter: met twee handen opengeslagen 
boekje vormen op borsthoogte. Zijkanten handen tegen elkaar 

mt 39 king  Alfred stapt koninklijk tussen Doris en Corrie naar voren 
mt 40 up!  Alfred strekt beide armen uit boven lichaam, iedereen kijkt 

omhoog (boven Alfred) 
mt 40 and down  Doris en Corrie, met wijsvinger bu-hand streng voor Alfred naar 

beneden wijzen. Overigen hoofd laten vallen. Beetje door de 
knieën.  
Alfred ‘schrikt’ en doet armen snel naar beneden. 

mt 41 I   Actief rechtop. Alfred stapt naar voren, wijsvinger op (idee) en 
draait om naar koor.      

mt 42 Each  Risers: recht naar publiek draaien (down the tiles) 
1e rij: resetten  
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mt 43 flat sm Bu-voet uitstappen en met 2 jazzhanden voor lichaam, iets 
voorover buigen, val opvangen, ellebogen gebogen. Geschrokken 
kijken (grote ogen) 

mt 43-44 I pick   Handen op plek laten, armen uitstrekken en jezelf omhoog duwen. 
Op ‘pick’ ben je boven. 

mt 44 up sm Handen actief, gestrekt naar beneden, bu-voet weer terug 
mt 45 back sm Bu-voet verzetten, 1e rij klein stapje naar voren 
mt 45 race sm Bi-voet verzetten 
mt 46 back in the race  1e rij: actieve stap naar voren.  

2e rij: Joke L., Toos, Anne-Marie en Margret van risers afstappen.  
mt 46 That’s life!  Vrij bewegen 
mt 49 quittin’ sm Bu-been buigen = standbeen. Met vlakke bu-hand  krachtig schuin 

van bi-borst naar bu-taille slaan 
mt 50 Heart just won’t buy  sm Met bu-hand vuist voor borst maken, rechtop. Op maat van muziek 

4x (= 4 tellen) kloppen vanuit pols. Laat arm tegen lichaam 
houden. 

mt 51 didn’t (lead+bari) 
/think(bas) 

sm Bu-hand naar actief beneden 

mt 52 I’d  1e rij+afgestapte deel 2e rij: 2 handen recht voor je op navelhoogte, 
handpalm naar beneden. Risers: idem alleen met linker hand. 

mt 53-54 roll myself up in a 
big ball and die 

 1e rij+afgestapte deel 2e rij: in wave “rollende bal” snel doorgeven. 
Met 2 handen verticale cirkel v.r.n.l. voor lichaam draaien. Handen 
weer voor je op navelhoogte houden tot iedereen is geweest. 
Risers: met linkerhand 1 grote boog v.r.n.l. draaien voor lichaam 
verdeeld over de 2 maten en hand laten zakken tegen je dijbeen 

mt 54-55 I’d roll myself up in 
a big ball and die 

 1e rij+afgestapte deel 2e rij: in 2 rijtjes (linker en rechter helft), in 
tegengestelde richting lopend, een kring om Alfred heen vormen. 
Alfred draait zich om naar publiek, maar blijft dirigeren. 
Jeannet, Emma, Jacqueline, Esther en Julia een stapje naar 
beneden, ruimte vullen. 
Risers: iets door knieën en naar voren buigen. Handen iets 
oplichten (steunen) 

mt 56-57 That’s Life  1e rij naar eindpose, verdeel uitstrekken armen over maten 
mt 58 That’s Life  Risers en Alfred naar eindpose (ongeveer als foto examen Alfred 

op website) 
Verdeel het uitstrekken van de armen over de maten. 

mt 60   Iedereen: op afslaan even accent geven. Op teken van Alfred 
handen even optillen en actief naar beneden. 

 
 

Succes meiden!        12 maart 2015 


