
Time After Time   
 
Gedurende de gehele song is de uitstraling: gelukzalig. Dus voortdurend een glimlach op je gezicht.  
 
mt 17 Time after time  Resetten 
mt 17- 24 Time…loving you.  Verinnerlijken, teder 
mt 25-31 lucky to 

be…through 
 Tekstbeleving, onrust. Doe iets met lucky  

In through kom je weer tot rust 
mt 32-36 I only know….show,  Verinnerlijken, teder 
mt 41 time   Naar publiek draaien (down the tiles) 
mt.49 know  Benadrukken met handen en lijf 
mt 50 know  Terug naar basis 
mt 50-52 Know…………show,  Verinnerlijken, teder 
mt 57 time after time  Naar publiek draaien (down the tiles) 
mt 59 hear me say im Naar voren lopen en verspreidt gaan staan op vloer en risers. 
mt 64 all  Handen van onderuit scheppend naar midden brengen ter 

hoogte van je middenrif vuisten maken en in een vloeiende 
beweging op….. 

mt 65 mine  Je handen openklappen en met gespreide vingers naar buiten en 
naar voren brengen. Niet te hoog en te breed.  

	  

Time	  After	  Time	  

Origineel	  afkomstig	  uit	  de	  film	  “It	  Happened	  in	  Brooklyn”	  in	  1947,	  gezongen	  door	  Kathryn	  
Grayson	  en	  begeleid	  op	  piano	  door	  Frank	  Sinatra.	  	  
Het	  sleutelwoord	  voor	  de	  emotie	  van	  de	  song	  is:	  GELUKZALIG.	  Deze	  emotie	  blijft	  gedurende	  
het	  hele	  lied	  hetzelfde.	  	  
Type	  song	  
Ballad	  met	  als	  thema	  Harmonics.	  Het	  lied	  wisselt	  heel	  vaak	  (bijna	  noot	  voor	  noot)	  van	  
akkoord.	  
Opbouw	  
Er	  zit	  niet	  echt	  een	  opbouw	  qua	  tekst	  in	  de	  song.	  De	  strekking	  van	  het	  lied	  blijft	  hetzelfde:	  	  
Je	  bent	  gelukkig.	  Het	  is	  niet	  in	  woorden	  uit	  te	  drukken	  hóe	  gelukkig	  je	  bent.	  De	  emotie	  blijft	  
gedurende	  het	  lied	  constant:	  gelukzalig.	  
Er	  zijn	  momenten	  in	  het	  lied	  waarin	  het	  verinnerlijkt.	  We	  moeten	  ervoor	  waken	  dat	  het	  daar	  
niet	  melancholisch	  wordt!	  Dus	  geen	  weemoed,	  maar	  meer	  dromerig.	  
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