
“Mening	  4”	  Svenska,	  med	  borttagna	  alternativ.	  	  
	  
Följer	  instruktionsvideon	  på:	  	  
http://www.experimentalmusic.co.uk/emc/Dumb_Show.html	  	  
Från	  tidsmarkör	  04:09-‐05:11	  	  
	  
1.Den	  högra	  handens	  fingrar	  samlas	  med	  tummen	  på	  fingertopparna,	  
handen	  höjs	  långsamt	  till	  hjärtat.	  	  
Håll	  det	  där	  genom	  kommande	  sekvens.	  
	  
2.	  Backa	  vänster	  hand	  lite	  vid	  höften,	  låt	  fingrarna	  peka	  framåt	  horisontellt,	  
håll	  handen	  så	  lågt	  som	  möjligt,	  	  
för	  den	  långsamt	  framåt,	  men	  så	  att	  handen	  är	  plan	  hela	  tiden	  under	  
rörelsen,	  för	  att	  avsluta	  med	  armen	  rakt	  framåt.	  
	  
3.Upprepa	  HÖJDPUNKTEN:	  Kamnings-‐rörelse	  med	  båda	  händernas	  fingrar	  
ner	  över	  ansiktet,	  
	  tillsammans	  med	  ett	  ansiktsuttryck.	  	  
	  
4.	  En	  löst	  knuten	  hand	  placeras	  framför	  munnen,	  förs	  framåt	  lite	  skakande,	  
tillsammans	  med	  en	  vissling.	  
	  
5.	  Båda	  handflatorna	  uppåt,	  fingertopparna	  rör	  vid	  varandra,	  håll	  dem	  
horisontella	  under	  magen.	  
Tillsammans	  flyttas	  de	  "som	  över	  en	  gravid	  mage",	  landar	  med	  händerna	  
platt	  på	  bröstet,	  handryggar	  utåt,	  fingertoppar	  vidrör	  varandra.	  
Hoppa	  ett	  litet	  steg	  framåt,	  med	  båda	  fötterna	  ihop.	  
Släpp	  ner	  händerna	  från	  bröstet.	  	  
	  
6.Sträck	  ut	  vänster	  hand	  och	  peka	  i	  någon	  diffus	  riktning,	  sen	  överraskande	  
vänd	  den	  in	  och	  peka	  tydligt	  mot	  bröstbenet.	  
	  
7.	  Flytta	  sedan	  båda	  händerna,	  löst	  stängda,	  till	  bröstet	  -‐	  ungefär	  som	  en	  
Yuppie	  som	  håller	  sina	  kavajslag.	  Håll	  dem	  där	  en	  stund.	  
	  
8.	  Låt	  sedan	  höger	  hand	  med	  handflatan	  uppåt,	  fingrar	  tillsammans,	  göra	  en	  
rörelse	  neråt,	  ut	  från	  bröstet:	  	  
som	  en	  kurva	  i	  en	  halvcirkel	  inåt,	  nedåt	  och	  slutligen	  utåt	  vid	  låren,	  sluta	  
med	  handflatan	  nedåt,	  fingrar	  pekar	  framåt	  och	  något	  uppåt.	  	  
I	  slutet	  av	  halvcirkeln	  går	  axlarna	  ner	  för	  att	  få	  djup.	  	  
Hoppa	  med	  båda	  fötterna	  till	  slutet	  av	  denna	  gest.	  
Vila	  


