
Choreo Puzzle me  

Op het 1e refrein bij B. 

Puzzle me- op me beginnen  handen in soort kommetje, handpalm naar beneden, alsof 

je allemaal puzzelstukjes oppakt en ergens anders neerlegt. In tempo van de muziek. 

Iets gebogen staan. 

The pieces now are –op are handen naar  buiten opzij, handpalm vlak open naar boven, 

ellebogen gebogen. ( tip: bij now moet je opletten). 

Yours-op yours handen naar binnen 

To Put-op put handen  naar buiten 

In place-op place handen naar binnen  

Dan sneller weer in tempo muziek handen naar buiten en binnen te beginnen op arr van 

rearrange . Handen in kommetje, handpalm naar boven ( alsof er puzzelstukjes in je 

handen liggen)   Doorgaan tot hanging. 

Op hanging naar achter of opzij licht leunen 

Till you – op you half overeind komen  

Complete-op plete helemaal overeind 

You  puzzle me –op you naar publiek wijzen, op me wijsvinger of hand op jezelf. 

Bij D Pick me up, lay me down, alleen de vrouwen,4 stappen zijwaarts,stap-sluit, alten 

naar links, sopranen en mezzo’s naar rechts.  

Alten: op Up stap links zijwaarts,  sluit rechts, 2-3-4 

Sopr. en mezzo’s: stap rechts zijwaarts, sluit links, 2-3-4 

 

Dan op your touch t’has turned me round terug in 4 stappen met een hele draai:  

Alten: op touch rechter voet stap naar rechts, op t’has  linker voet stap door met halve 

draai, op turned rechter voet draai door, op round sluit links. 

Sopr. en mezzo;s: op Touch linker voet stap naar links, op t’has rechter voet stap door 

met halve draai, op turned linker voet draai door, op round sluit rechts. 

Over time, patiently: alleen vrouwen; 2x met armen cirkel aan beide kanten en 

tegelijkertijd kniebuiging. 1e keer op time, 2e keer op –ly. 

Op shapened up armen langzaam omhoog reikend. 

Op pulled kniebuiging en handen in vuisten naar je toe trekken. 

Op we fit  heel langzaam omhoog komen vanuit de kniebuiging, pas bij better now sta 

je weer rechtop . 

2e keer refrein bij E allemaal: nu Puzzle me stukjes hoog boven je leggen. 

3e keer refrein bij G puzzle me weer gewoon vlak voor je  

Laatste keer refrein bij H niets 

Einde; you puzzle me , weer naar publiek en naar jezelf wijzen.  


