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ZINGEN EN DANSEN
Een leuk vrolijk zomerliedje op muziek uit de jaren twintig.

H

et nummer Happy Feet is een
leuk lied om de Charleston
te leren kennen en wat is het
leuk om te ontdekken dat er
zoveel vrolijke muziek in deze tijd
werd geschreven die we voor
kinderen heel bruikbaar kunnen
maken.
Op de tekst van het liedje Happy Feet
hebben we tijdens een kinderworkshop een Nederlandse versie gemaakt
die helpt de dans aan te leren. Voor de
jongere kinderen erg leuk als liedje ter
aanvulling op de repetitie. Op YouTube
vind je ook veel instrumentale versies
van dit nummer uit de jaren twintig
waarop je deze tekst zo kunt zingen.
In het bijbehorende filmpje kun je zien
hoe het liedje kan worden aangeleerd.
Met dank aan:
Eefje, Bo, Lotte en Annemieke
KunstKlank, Avondland

Zing en s t ap

VROLIJKE VOETEN

HAPPY FEET!

Stap en tik en stap en tik
Stap en tik en stap en tik
Stap en tik en achteruit
En stap en tik en achteruit

I’ve got those hap-hap-happy
feet!

Handen rechts en stap naar links
Handen links en stap terug

And they begin dancing!

En als een pinguïn draaien wij een
rondje
Vliegtuig rechts
Vliegtuig links
Draai naar rechts en dan een klap
Swingend gaan we dan naar links
Blijf lachen
Op je knieën
Goocheltrucje
Het is een feest
Zo’n feest is het nog nooit geweest
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Give them a low-down beat

I’ve got those ten little tip-taptapping toes,
When they hear a tune
I can’t control the dancing, dear,
To save my soul!
Those weary blues can’t get into
my shoes,
Because my shoes refuse
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To ever grow weary.
I keep cheerful on an earful
Of music sweet;
Just got those hap-hap-happy
feet!
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