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  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro       

Omkvæd   Min   Gud   er   fuld   af   fantasi,   Vi�   med   armene   over   hovedet.   

  han   gav   mig    arme ,    ben ,     
og   en    masse   energi .   

Ræk   armene   op   -   klap   på   lårene   -   lø�   hænderne   
op   nedefra   med   “flimre-fingre”.     

  Jeg   kan    pja�e ,    synge ,    hjælpe ,   vise   
kærlighed    fordi,   

Drej   fra   H   �l   V,   mens   du   svinger   med   H   og   V   
pegefingre   -   slut   med   begge   hænderne   ud   �l   hver   
sin   side   på   kærlighed.   

  vi   er   alle   skabt   som   én,   som   han   kan   li´.   Hænderne   ud   �l   siden   -   hænderne   ind   på   brystet.   

Vers   1   Gud,   kender   du   det,   når     
papiret   er   blankt,   

Vip   hænderne   op   og   ned.     
Tegn   et   stort   stykke   papir/en   firkant   -     
start   oppe   midt   for   og   peg   ud   �l   H+V   -   ned   -   ind.   

  og   man   bar’   har   lyst   �l   farver?   Vi�   med   armene   over   hovedet.   

  Ja,   du   gør,     
du   har   malet   før,   

Vip   hænderne   op   og   ned,     
vi�   med   armene   over   hovedet.   

  hele   verden,     
alle   arter.   

Form   en   jordklode   med   hænderne   
peg   fra   H   �l   V.   

  Det’   derfor   jeg   kan   male   flot   i     
grøn ,    rød ,     
gul    og    blå .   

Vi�   med   armene   over   hovedet   
H   hånd   op   �l   H    -    V   hånd   op   �l   V,     
V   hånd   ned   �l   V ,    H   hånd   ned   �l   H.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Vers   2   Gud,   kender   du   det,   når     
man   kigger   på   skyer,   

Vip   hænderne   op   og   ned,   
skyg   over   øjnene   med   H   hånd   -   kig   fra   V   �l   H.   

  og   de   ligner   fantasidyr?   Form   en   fantasifigur   med   hænderne.   

  Ja,   du   gør,     
du   har   set   det   før,   

Vip   hænderne   op   og   ned,   
skyg   over   øjnene   med   H   hånd   -   kig   fra   V   �l   H.   

  for   du   skabte   alle   skyer,   Form   en   stor   sky   med   hænderne.   

  men   aller-vildest   var   det,   da   du   opfandt   
lille   mig.   

Lav   “Wup-wup”   opad   med   hænderne,   
peg   ind   med   tomlerne   på   kraveben   -   læn   dig   �l   H.   
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Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Mellemspil    Del   koret   i   to   grupper,   som   står   overfor   hinanden,   
klar   �l   at   synge   BRO   som   call-response.   

Bro   Du   opfandt   det   hele,   Gruppe   1   synger,   mens   de   læner   sig   lidt   frem   
mod   Gruppe   2   -   Gruppe   2   læner   sig   lidt   �lbage.   

  du   ved,   hvad   du   gør.   Gruppe   2   synger,   mens   de   læner   sig   lidt   frem   
mod   Gruppe   1   -   Gruppe   1   læner   sig   lidt   �lbage.   

  Du   elsker   din   verden,   Gruppe   1   synger,   mens   de   læner   sig   lidt   frem   
mod   Gruppe   2   -   Gruppe   2   læner   sig   lidt   �lbage.   

  det   er   derfor   jeg   tør   Gruppe   2   synger,   mens   de   læner   sig   lidt   frem   
mod   Gruppe   1   -   Gruppe   1   læner   sig   lidt   �lbage.   

  at   være   som   jeg   er,   Gruppe   1   synger,   mens   de   læner   sig   lidt   frem   
mod   Gruppe   2   -   Gruppe   2   læner   sig   lidt   �lbage.   

  for   jeg   minder   om   dig,   Gruppe   2   synger,   mens   de   læner   sig   lidt   frem   
mod   Gruppe   1   -   Gruppe   1   læner   sig   lidt   �lbage.   

  og   elske   de   andre,     
som   du   sa�e   hos   mig.   

Alle   går   ind   på   midten   og   vender   sig   fremad   og   
synger   sammen,    imens   de   har   hænderne   om   
hinandens   skuldre.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Outro   Og   han   gør   al�ng   så   godt   som   det   kan   
bli’!   
Så   vi   danser,   og   vi   slipper   glæden   fri!   
Og   så   er   der   fak�sk   ikke   mer’   at   sig’!   

Fri   dans   -   freestyle.   
  
  

Slut   med   at   alle   står   med   en   hånd   oppe   mod   
midten   og   den   anden   hånd   nede   ud   �l   siden.   


