
Choreo Geronimo

Start kooropstelling.

Maat 8: op Can you feel it… lopen door de ruimte. Ruimte is een denkbeeldige 
rechthoek. Benut alle plekken. 

Maat 13: Through the curtains… waar je ook bent stilstaan en naar de zaal 
kijken. Ga pas weer lopen op maat 16, When I lost it. 

Maat 24: vlak voor So say..  op positie zijn. Hele ruimte benut en iedereen 
zoveel mogelijk in een poortje. Blijf met iemand van je stemgroep voor steun.
(Houd zoveel mogelijk iedere keer je vaste plek). 

Maat 24: op So linkerbeen uitstappen en op Say staan en vuisten naast lichaam 
met handrug naar publiek. 

Bij C:maat 33:  Can you feel…ontspan  en vuisten los. 

Bij maat 40: Can you feel…. beetje indikken, zelfde vorm houden. 

Bij maat 52: We can make this leap… Twee stappen naar voren.
Make-stap 1. Leap-stap 2. En sluit. 

Bij E: maat 57: 
         1. Say Geronimo=  front kijken
         2. Say G.= kijk midden
         3. Say G.= kijk front
         4. Say Geronimo= op roni kijk midden
                                    op mo kijk front
         5. Say G.= groep 1 vuist omhoog
         6. Say G. = groep 2 
         7. Say G. = groep 3 
(Ieder heeft voor zichzelf bepaalt of hij groep 1,2 of 3 is).

Bij F: maat 64: Can you feel … allemaal langzaam vuist laten zakken.
Duurt 8 maten.

Bij maat 80: mannen zingen Well I’m just a boy… in de muziek naar achter. 
Voorts rij komt achter midden-midden (van de denkbeeldige rechthoek) .

Bij maat 95: At the curtains… Weer twee stappen naar voren.
Curtains-stap 1. Water-stap 2 . Fall-sluit aan.  

Bij H: maat 99:  Say Geronimo… weer zelfde als bij E. 

Bij maat 106: Allemaal tegelijk vuist laten zakken. Nu doe je alsof je iets zwaars 
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naar beneden trekt. Blijf 8 maten trekken totdat je vuist helemaal beneden is.

Rest van nummer blijven staan. 
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