
Singing in the rain  
choreografie  

Pitch, draai kwartslag naar links, blijf naar Hanneke en publiek kijken. Omdat je 
naar links gedraaid bent, staat je rechtervoet achter Daarom begin je met je 
voorste voet Doo doodoo doo doo, Doodoo, doodoo, doo doodoo doo , (4 
maten, 8 tellen) Naar voren: Links - sluit - links - (rust); rechts - sluit - rechts - 
(rust) = 8 tellen  

Doo doodoo doo doo, doodoo doodoo doo doo doo doo doo (weer 4 
maten, 8 tellen, vertraging) Naar achteren, net als naar voren: Links - sluit - 
links; Rechts sluit rechts In de vertraging draait koor naar kooropstelling  

We zijn blij! I’m singing in the rain, just singing in 
the rain, What a glorious feeling, I’m happy 
again,  

I’m laughing at clouds, so dark up above, The sun’s in my heart, and 
I’m ready for love, Twee handen naar je hart, en laag naar voren 
(ready-for-love-beweging)  

Let the stormy clouds chase, everyone from the place Met enige 
moeite duw je de wolken weg schuin links voor en weer terug  

Come on with the rain, I’ve a smile on my face, Na face 
komt een rust: draai naar rechts Nu staat linkervoet achter, je 
begint dan met je rechtervoet  

I’ll walk down the lane, with a happy refrain, Naar voren: Rechts - 
sluit - rechts; Links - sluit - links And singing, just singing in the rain, 
naar achteren, net als eerst: Rechts - sluit - rechts; links - sluit - links 
Well sing it again, sing it again is vier tellen. In eerste drie tellen: koor 
uit elkaar zij - sluit - zij  

(Bass Bari Tenor: zingen andere tekst) 
Singing in the rain, just singin in the rain 
What a glorious feeling, I’m happy again  



I’m laughing at clouds, so dark up above, The sun’s in my heart 
and I’m ready for love, (I’m ready for love)  
De herhaalde ready for love is ook weer 4 tellen In de eerste 
drie tellen: rechterhelft koor terug: zij - sluit - zij Let the 
stormy clouds chase, everyone from the place Come on 
with the rain, I’ve a smile on my face,  

I’ll walk down the lane, with a happy refrain, 
Walk down the: 4 tellen Eerste drie: linkerhelft 
koor terug: zij - sluit - zij  

And singing, I’m just singing in the rain, In the rain, such a 
happy refrain, Walking down the lane, singing in the rain 
(etc) .... oh yea, <nog afspreken eindhouding>  


