
Start voorstelling: Het podium is leeg en het is donker en stil. Het 

enige wat je hoort is het getyp op een toetsenbord. (misschien zien we 

alleen een silhouet van diegene). Op het FBS wordt een facebookaccount 

aangemaakt, een facebookprofiel. 

1. Rainbow High: Eén soliste begint te zingen, snel daarna volgen 

groepjes maar ook mensen alleen, ze zijn nog onherkenbaar , dit zijn nog 

geen vrienden. Iedereen is donker gekleed. Op het AGS is een regenboog 

te zien en op het FBS wordt het profiel verder uitgewerkt. 

 

Overgang van 1 naar 2: Op het FBS verschijnt een 

vriendschapsverzoek. De regenboog op het AGS verandert in het WIFI-

teken. De teller van vriendschapsverzoeken gaat lopen. 

 

2. That's what friends are for: In 3 keer worden de gezichten van 

iedereen onthult. Tijdens dit lied zullen op het AGS de profielfoto's van 

alle koorleden te zien zijn. Nicole zal hier wat moois met beweging van 

maken. Aan het eind van dit lied komen er rekken naar beneden met 

kleding zodat een ieder iets aantrekt waardoor hij/zij een individu 

(zichzelf) wordt. 

 

Overgang van 2 naar 3:  Geluid van binnenkomende berichten. 

Iedereen pakt zijn mobieltje.  OP AGS verschijnt een beeld van Station 

Delft . 

 

3. Facebook: Iedereen beweegt individueel. Bij D ontstaat er meer 

samenscholing en bij bepaalde zinnen zullen groepjes dezelfde beweging 

maken. Op AGS inmiddels stationshal Delft. 

 

Overgang 3 naar 4: Aan het eind van Facebook zullen twee mensen 

tegen elkaar oplopen. Ze kennen elkaar van vroeger, ze lopen samen naar 

de kiosk/restauratie. Een deel van het koor loopt hier af. Het stel gaat 

zitten aan een tafeltje en terwijl hij koffie haalt stuurt zij gauw een 

berichtje (te zien op FBS) zoiets als: X tegen 't lijf gelopen. Oh, het is nog 

steeds zo'n lekker ding! Op AGS nu beeld kiosk/restauratie te zien. 

 

4. Someone like you: Terwijl de exen zognaamd herinneringen 

ophalen staat de rest in tableaux vivantes. Een groepje wat koffie zirof 

staat te drinken, een aantal staan in de rij, iemand leest een krant, een 



ander kijkt op z'n horolge, bezig met mobiel enz. Het enige wat beweegt 

zijn de monden om te kunnen zingen. 

 

Overgang 4 naar 5: Beeld van restauratie/evt treinrails verandert in 

een beeld van een grote, verlichte Apple-store bij nacht.De volgende zal 

er een release plaatsvinden van nieuwe smartphone. Een aantal mensen 

ligt in slaapzak voor de deur te wachten. Dit is de groep social media-

verslaafden. 

Er is echter ook een groep die tegen is. Zij lopen met borden om te 

demonstreren tegen alle anti-sociale apparatuur, geld weggooierij e.d. 

 

5. Some nights: Deze laatste groep probeert contact te maken met de 

verslaafden. Dit zijn overigens allemaal sopranen. Iedereen "praat" door 

elkaar heen (dabadabadabda). Moet verder nog ingevuld worden 

 

Overgang van 5 naar 6: Flink onweer en bliksem te horen. Iedereen 

schrikt. de verslaafden laten bijna hun geliefde mobieltje  vallen maar 

blijven staan. De rest rent van schrik weg.  

 

6. You'll be in my heart: de groep die is blijven staan loopt naar voren 

en gaat á la Seizoenen staan en men heeft alleen nog maar oog voor 

mobiel/smartphone, het meest kostbare bezit op aarde.  De groep die 

wegrende sluit nu achter aan bij de rest. Zij doen hetzelfde. in laatste stuk 

hou je je mobile omhoog alsof het een aansteker is. Bij of na de laatste  

'always" maak je een selfie . 

 

Overgang van 6 naar 7: Het kledingrek komt weer naar beneden. 

Iedereen trekt stoere ( zoals leren) kleding aan. Maar ook  leren banden 

om hoofd of pols, mischien  enkelingen met een  helm. Aan het rek 

hangen ook stoelen, deze worden gebruikt als motorfiets door de heren. 

Eén van de mannen speelt Candy Crush. Op het FBS verschijnt een 

bericht met uitnodiging om te gaan motorrijden en te eindigen in de 

kroeg. 

 

7. Born to be wild: De dames zitten of staan aan beide zijden van de 

heren. Misschien een enkeling "achterop" de motorfiets. Op AGS beeld 

van weg langs Route 66. De mannen  maken af en toe een bocht en dus 



dezelfde beweging. Dames zullen ook wat gezamenlijke bewegingen 

maken.  

 

Overgang van 7 naar 8: Motoren rijden richting kroeg. Stoelen 

worden omgedraaid, twee tafeltjes worden bijgezet. Evenals bierpullen, 

borrelglaasjes en de tapplank. Op AGS verschijnt beeld van een saloon; 

bar en de saloondeurtjes in zicht. 

 

8. Royals: Kroegbeeld. Eén gast, een "nerd", heeft alleen maar oog voor 

zijn tablet terwijl één van de dames hopeloos probeert zijn aandacht te 

krijgen op allerlei manieren. Tijdens dit lied verschijnt één keer heel 

groot Hallo, contact?!  Verder zoals bekend. 

 

Overgang van 8 naar 9: Solist/groepje bekijjkt het tafereel van nerd 

met meisje/dame vanaf een afstandje met verbazing. Rest van de kroeg 

wordt ondertussen opgeruimd. 

 

9. Is she really goimg out with him:  Nerd blijft doortikken en kijkt 

nog altijd niet op of om. Op het AGS verschijnen allemaal nullen en 

eenen die uiteindelijk zich tot een prachtige virtuele vrouw vormen 

( denk Lara Croft o.i.d., misschien lukt het Nicole om een hologram te 

maken dat ronddraait). Hier wordt de nerd wel erg enthousiast van. Als 

het meisje/dame dit ontdekt loopt ze boos weg. 

 

Overgang van 9 naar 10: Per groepje wat robotachtig opkomen (sfeer; 

SF, virtuele wereld, games) 

 

10. Rumours: Vooralsnog als bekend. Op AGS gebeurt er iets met de 

virtuele vrouw; zij zal worden opgegegeten door een virus. 

 

Overgang van 10 naar 11: Op AGS verschijnt reclame voor een 

datingsite met alleen mannelijke dates. 

 

11. Raining men:  Vooralsnog als bekend. Op AGS waarschijnlijk 

mannetjes met een paraplu die door de lucht zweven (zoals op oude 

Unive-reclame). 

  


