
“Mening	  5”	  Svenska,	  med	  borttagna	  alternativ.	  	  
Följer	  instruktionsvideon	  på:	  
	  http://www.experimentalmusic.co.uk/emc/Dumb_Show.html	  	  
Från	  tidsmarkör	  05:15-‐06:30	  	  
	  
1.	  Händerna	  hänger	  löst	  vid	  sidorna,	  pekfingrarna	  rör	  sej	  upp	  	  
längs	  kroppen	  från	  låren	  upp	  till	  axlarna.	  	  
	  
2.Med	  vänster	  armbåge	  in	  mot	  sidan,	  med	  kupad	  vänster	  hand,	  håll	  handen	  
30	  cm	  från	  ansiktet.	  Vrid	  huvudet	  en	  aning	  åt	  vänster	  och	  titta	  som	  i	  en	  
spegel	  i	  vänster	  hand.	  	  
Håll	  denna	  pose	  genom	  följande:	  	  
Håll	  upp	  höger	  pekfinger	  framför	  bröstet.	  
Stampa	  mjukt	  ena	  foten	  i	  tempo	  och	  håll	  samma	  rytm	  med	  fingret.	  	  
Avsluta	  med	  att	  slå	  högra	  handen	  i	  vänster	  armveck,	  som	  ett	  avslag	  i	  takt.	  	  
	  
3.	  Höjdpunkten.	  (kamma	  ansiktet	  med	  grimas)	  
	  
4.	  Slå	  på	  munnen	  med	  handflatan	  samtidigt	  som	  en	  utandning	  och	  hugg	  
genast	  nedåt	  med	  den	  andra	  handen	  på	  den	  aktiva	  armen,	  som	  för	  att	  
avbryta	  rörelsen.	  	  
	  
5.	  Höger	  arm	  förs	  över	  huvudet,	  armbågen	  pekar	  uppåt,	  som	  för	  att	  att	  
skydda	  huvudet.	  
Vänster	  näve	  hänger	  ner	  och	  låtsas	  att	  lyfta	  något	  -‐typ	  en	  hink	  av	  vatten-‐	  
från	  marken	  och	  sedan	  sätta	  ner	  den.	  Upprepa	  detta	  lyft	  några	  gånger.	  	  
Gesten	  förändras	  gradvis	  som	  om	  man	  glömmer	  den	  ursprungliga	  tanken.	  	  
Rörelsen	  avstannar	  och	  händerna	  går	  ner.	  	  
	  
6.	  Händerna	  vid	  sidorna,	  de	  platta	  nedåtvända	  handflatorna	  kommer	  ut	  och	  
upp	  och	  närmar	  sig	  varandra	  framför	  kroppen	  så	  att	  fingerspetsarna	  möts	  i	  
brösthöjd.	  
Då	  de	  möts	  flätas	  alla	  fingrarna	  ihop	  nedåt.	  	  
Vänd	  sedan	  händerna	  inåt	  tills	  handflatorna	  är	  uppåt	  och	  visa	  de	  
sammanflätade	  fingrarna.	  	  
Flytta	  sen	  hela	  fingerpaketet	  framåt	  bort	  från	  kroppen	  tills	  händerna	  skiljs	  
åt.	  	  
Gör	  allt	  detta	  med	  så	  kontinuerlig	  rörelse	  som	  möjligt,	  med	  undantag	  för	  
när	  händerna	  släpper	  varandra.	  
	  
Vila.	  


