
"Hung Up" lyrics en choreo 

3 bewegingen in hele stuk: slow motion, vrij dansend bewegen 

( free style) en bevroren houdingen. 

Bevroren houdingen:stilstaan en beweging naar zaal toe.  
I’m hung up- armen opzij, ellebogen schouderhoogte, handpalmen 

open naar voren. Naar publiek toe . 

On You-gestrekte armen recht naar voren met wijsvingers naar 

publiek wijzen. 

I’m fed up- beide armen recht naar voren , handpalmen naar boven  

( stop beweging). 

Waiting on you- armen over elkaar 

 

Time goes by so slowly     in slow motion wijzen    

Time goes by so slowly     naar dansvloer, uitnodigen, 

Time goes by so slowly     vragen, hoeft niet    

Time goes by so slowly     allemaal. 
Time goes by so slowly 

Time goes by so slowly 

 

Maat 14 

Tang king kang king kang king king king  nog steeds in slow motion, 

Da ra dang king kang king king king  maar wel echt lopen,door  

Tang king kang king kang king king king  elkaar mengen tot je vaste  

Tang king kang king kang king king king  plek . gebruik hele breedte. 

 

maat 18 

Every little thing that you say or do  free style dans 

I'm hung up      bevries-armen opzij 

I'm hung up on you     op up voeten bij elkaar 
      op you naar voren wijzen 

Waiting for your call      free style, telefoon aan oor 

Baby night and day      op day telefoon neerleggen 

I'm fed up      bevries-armen naar voren-  

                    stop-en  voeten bij elkaar 

I'm tired of waiting on you    armen over elkaar 

 

maat 26 

Time goes by so slowly for those who wait blijf met armen over elkaar. 

No time to hesitate     blijf rechtop staan als je  

Those who run seem to have all the fun  zingt, ga in “poephouding” 

I'm caught up      ( handen op knieen) als je  
I don't know what to do    niet zingt. Op en neer . 

 

 

maat 34 

Time goes by so slowly     free style dans slow motion 

Time goes by so slowly     blijf wel op je plek 

Time goes by so slowly     gebruik vooral armen 

I don't know what to do 



 

maat 42 

Every little thing that you say or do  zie maat 18 

I'm hung up 
I'm hung up on you 

Waiting for your call 

Baby night and day 

I'm fed up 

I'm tired of waiting on you    blijf met armen over elkaar  

                                     staan voor volgende stuk 

 

maat 50       iedereen weer op en neer 

                bij wel-niet zingen . 

Ring ring ring goes the telephone   op ring-ring met rechter 

           wijsvinger 3 rondjes om oor 

The lights are on but there's no-one home 
Tick tick tock it's a quarter to two   op tick-tock re-hand 3x       

          heen en weer vanuit de  

              pols, hand borsthoogte. 

And I'm done 

I'm hanging up on you 

 

maat 58 

I can't keep on waiting for you   langzaam naar voren  

I know that you're still hesitating   lopen. 1e rij strakke rechte 

Don't cry for me      lijn. Blijf wel breed. 

'cause I'll find my way 

you'll wake up one day 

but it'll be too late 
 

maat 74 

Every little thing that you say or do  free style dansend ga je  

I'm hung up      richting kooropstelling. Alle  

I'm hung up on you     bewegingen doe je, maar  

Waiting for your call     hoeven niet meer richting 

Baby night and day     publiek. Je mag ook met je 

I'm fed up       rug naar zaal. 

I'm tired of waiting on you 

 

Every little thing that you say or do  We hebben hier 3  

I'm hung up      coupletten de tijd voor.  
I'm hung up on you 

Waiting for your call 

Baby night and day 

I'm fed up 

I'm tired of waiting on you  

 

nog 1x, steeds zachter zingen, en je komt weer in de oude kooropstelling. 

Bij laatste zin, I’m tired of waiting on you, allemaal armen over elkaar.  

Zo eindigen we.  

 

 

 


