
CD:   FADERVOR   
7.   Du   by�er   plads   med   mig   
Og   forlad   os   vor   skyld,   som   også   vi   forlader   vore   skyldnere   
Tekst:   Daniel   Søgaard   Lind   Melodi:   Nicolai   K.   A.   Sørensen   

  

Du   bytter   plads   med   mig        1   

  TEKST   KOREOGRAFI     

Intro   Instrumentalmusik   Gå   fra   side   �l   side.   

Vers   1   Når   jeg   tænker   på,   V   hånd   frem   –   H   hånd   frem   –   peg   på   �nding.   

  hvad   jeg   har   gjort,   Hænderne   frem.   

  som   ikke   er   okay,   Kryds   hænderne   og   skub   ud   �l   siden.   

  går   jeg   helt   i   stå,   H   hånd   frem   –   V   hånd   frem   -   lav   STOP   hænder.   

  mit   blik   bli’r   sort,     Gem   ansigtet   bag   vandre�e   hænder.   

  dør   ud   som   et   display.     Skil   hænder   langsomt   med   flimre-fingre.   

Vers   2   Når   jeg   tænker   på,   H   hånd   frem   –   V   hånd   frem   –   peg   på   �ndingen.   

  hvad   det   har   gjort,   Hænderne   frem.   

  at   jeg   har   svigtet   dig,   Skub   hænderne   frem/væk   -   kig   ned   �l   siden.   

  det   tvang   dig   �l   at   gå   Gå   på   stedet.   

  �l   dødens   port,   Gem   ansigtet   bag   lodre�e   hænder.   

  fordi   du   elsker   mig.     Lav   kors   med   armene.   

Omkvæd   Du   by�er   plads   med   mig,   Giv   H   hånd   �l   V   hånd   –   træk   �l   siden   på   ”mig”.   

  min   skyld   er   nu   Knyt   H   hånd   –   dæk   med   V   hånd.   

  helt   skjult   af   dig,   forsvundet.   Før   hænderne   langsomt   ned   -   træd   �lbage.   

  Nu   har   jeg   håb   i   dig,   Ræk   H   hånd   op   –   ræk   V   hånd   op,   så   den   ligger   
under   –   lø�   begge   op   sammen.   

  fordi   kun   du   fik   døden   overvundet.     Sving   armene   fra   side   �l   side.   

  Åh   åh   åh   åh.   Gå   fra   side   �l   side.   

Vers   3   Når   jeg   tænker   på,   H   hånd   frem   –   V   hånd   frem   –   peg   på   �ndingen.   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Du   bytter   plads   med   mig        2   

  hvad   du   har   gjort   Hænderne   frem.   

  ved   skylden   indeni,   Knyt   H   hånd   –   gem   med   V   hånd    -   sænk   roligt.   

  bli’r   min   himmel   blå     
og   håbet   stort,   

Lav   bue   fra   H   �l   V   med   V   hånd   -   hold   oppe.   
Lav   bue   fra   V    �l   H   med   H   hånd   -   hold   oppe.  

  for   du   har   sat   mig   fri.   Sving   armene   fra   side   �l   side.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Bro   "Undskyld"   er   et   vidunderligt   ord,   Begge   hænder   med   håndfl.   opad   foran   munden.   

  der   rummer   det   værste   og   bedste,   H   hånd   ned   –   V   hånd   op.   

  bygger   bro     
  

mellem   Himmel   og   jord,   

Armene   frem   med   underarme   op   –   sænk   dem   
mod   hinanden/lav   en    bro.   
Peg   og   med   V   –   hold   under   ”jordklode”   H.   

  en   udvej   for   mig   og   min   næste.   Lav   brandmandsgreb.   

Omkvæd    x   2   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Outro   Åh   åh   åh   åh.   Gå   fra   side   �l   side.   


