
I can't give you anything but love 

De choreografie is moeilijk op te schrijven voor wie het nog niet gezien heeft. Het moet een keer 
voorgedaan zijn.  
Ik ga er in de beschrijving van uit dat je al enig idee hebt hoe het er uit hoort te zien. 
Met andere woorden, je weet al wat er bedoeld wordt met de thunderbird-beweging en een 
marry-gebaar. 
 
Feest!,  
Tableau vivant. Deze kan wel een halve minuut duren. Absoluut Niet Bewegen! 
 
Now that it's your birthday, 
Vanaf het eerste woord naar normale houding; we zijn nog blij, er is nog niets aan de hand 

I don't know what to do. 
Probleem! hoe moet dat nu! Geef dit aan met gebaar: bijvoorbeeld schouderophalen, hoodschudden.  
 

I can't give you a Thunderbird 
We staan hier stil tot en met thunder, 
Bird duurt lang. Gedurende de hele bird maken we thunderbird-beweging naar rechts. 
Let op dat je niet al bij thunder al de beweging start, er mag hoogstens een kleine voorbeweging zijn. 
Om het effect te verhogen niet veel eigen vrije bewegingen maken vóór de bird. 
 

or a penthouse 
house is lang, tijdens house gaan we omhoog, blijven naar rechts kijken 

with a view 
View is ook lang. Vanaf view, niet eerder naar links gaan kijken, kijkend naar de horizon 
(die is altijd op ooghoogte!) 
We doen hier de hele view over.  
 

Can't even buy a little present 
Koorhouding. Zoek even bij je zelf naar het present: in je zak, of klop op je vest. 
ik heb dus echt geen present! 

I'm much too broke, I find, 
Find (lang gezongen) is het meest down van de hele intro. Laat dat ook zien. 
 
But there is one way, I can save the day,  
and I hope that you don't mind that, 
Aha! Ik weet iets! Gedurende de regel laten zien dat je gelukkig een oplossing weet. 
 
I can't give you anything but love, baby, 
That's the only thing I've plenty of, baby, 
 

Dream a while, 



Linkerkant koor dream-gebaar: hand-schuin omhoog 
 

Scheme a while 
Rechterkant koor dream 
 

We're sure (to find) 
Sure: terug koorhouding 
 

(we'll find some) happiness, and I guess 

All those things you've always pined for 
laat zien: je hebt er alle vertrouwen in: het komt goed, we vinden geluk, 
en volgens mij krijgen we ook die dingen die je altijd zo graag wilde hebben. 
 

Gee, I'd like to see you lookin' swell, baby, 
Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby, 
 

Till that lucky day you know darn well, baby 
I can't give you anything but love, but love, 
 
Bij de bridge komen de iglo's. 
Koor is in drie delen verdeeld. Zorg dat je van te voren weet in welk deel je (vandaag!) staat. 
 

Now, even though 
Midden voor gaat vlot naar voren en duikt verkleumd ineen 

it's three below, 
Rest van het koor versterkt die beweging door naar hun positie te gaan eveneens verkleumd. 
 

let's just enjoy the storm baby, 
Storm, Baby: even linksboven kijken, neem lichaam mee in beweging. 
Hanneke noemt dit klapperend tentzeiltje 
 

we've got love to keep us warm, 
Op warm zwelt de muziek, wij zwellen ook wat, duiken minder ineen:  
door de liefde  hebben we het minder koud, 

so warm, 
 

I wish you a happy birthday baby/ Happy birthday to you 
Koor gaat feestvierend achteruit / terug.  
De rij middenvoor is hier wat langzamer, zodat anderen goed terug kunnen. 
 

even though I'm poor 



 

But if you'll agree to marry me, 
marry: trots marry-gebaar 

who could ask for anything more 
Oh gee, I'd like to see you lookin' swell, baby 
Gee: einde marry-gebaar 
 

Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby, 
Till that lucky day you know darn well, baby 
 
Vanaf hier komt er drie keer een accent op een derde deel van het koor: eerst rechts, dan midden, dan 
links 
 

I can't give you anything 
Oh! I ain't got a barrel of money! 
Rechter deel van het koor staat to the tiles en heeft een: "ik heb dus echt niets" gebaar 
Bij I can't give you anything weer terug 
 

I can't give you anything 
Though my live's a many splendored thing, 
Middendeel van het koor staat to the tiles. Gebaar: "mijn liefde, joh, dat is pas echt iets bijzonders!" 
Op tijd terug 
 

I can't give you anything 
Oh I got plenty uh nothing 
Linker deel van het koor: to the tiles. Tweedelig gebaar: Plenty & Nothing  
 
But I got plenty of love / I can't give you anything but love, but love 
 
Allerlaatste Love: Duidelijk to the tiles, naar het publiek, handen langzaam in gevend gebaar: 
"Hier, geef ik je het belangrijkste wat ik heb: mijn liefde" 


