
	  
“Mening	  7”	  Svenska,	  med	  borttagna	  alternativ.	  	  
Följer	  instruktionsvideon	  på:	  
	  http://www.experimentalmusic.co.uk/emc/Dumb_Show.html	  	  
Från	  tidsmarkör	  07:33-‐09:25	  
	  
1.	  Höger	  pekfinger	  skjuter	  iväg	  framåt	  från	  munnen	  samtidigt	  med	  ett	  
röstljud	  och	  stannar	  med	  utsträckt	  arm.	  Handflatan	  kommer	  uppåt.	  	  
Vänster	  hand	  kommer	  fram	  i	  samma	  position.	  
Händerna	  rör	  sig	  i	  en	  stor	  horisontell	  cirkel	  bort	  från	  varandra	  för	  att	  
komma	  så	  långt	  bakom	  kroppen	  som	  möjligt.	  	  
	  
2.	  Vänster	  hand	  fladdrar	  horisontellt	  till	  vänster	  om	  huvudet,	  medan	  höger	  
hand	  med	  pekfingret	  pekar	  från	  vänster	  hand,	  mot	  vänster	  till	  ett	  läge	  helt	  
utsträckt	  framåt.	  Gör	  ett	  ljud	  under	  rörelsen:	  stegvis	  från	  THHH	  ...	  till	  SSS	  ....	  
(Andas	  ut)	  	  
	  
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.	  Högra	  handens	  pekfingret	  går	  ut	  åt	  sidan,	  uppåt	  över	  huvudet	  och	  
fortsätter	  framåt	  nedåt	  framför	  ansiktet	  	  och	  går	  ända	  ner	  till	  marken	  
framför.	  	  
Under	  denna	  rörelse,	  medan	  höger	  hand	  är	  över	  huvudet,	  kommer	  vänster	  
hand	  över	  högra	  handen,	  och	  vänster	  pekfingret	  och	  tumme	  knäpper	  några	  
i	  olika	  lägen.	  (de	  är	  stjärnor)	  
Vänster	  hand	  följer	  höger	  nedåt.	  När	  höger	  pekfinger	  vidrör	  marken:	  lägg	  
vänster	  hand	  på	  den	  och	  lägg	  sedan	  höger	  hand	  platt	  mot	  marken.	  	  Kom	  
upp.	  	  
	  
6.	  Stå	  med	  utsträckta	  armar,	  handflatorna	  uppåt	  och	  huvudet	  nerböjt:	  i	  en	  
T-‐form.	  	  
Håll	  armarna	  och	  huvudet	  så	  stilla	  som	  möjligt	  medan	  du	  böjer	  kroppen	  till	  
höger	  eller	  vänster	  sida	  och	  även	  framåt	  så	  långt	  som	  möjligt.	  Gå	  sedan	  
tillbaka	  till	  T-‐formen.	  	  
	  
7.	  Lyft	  sedan	  händerna	  och	  håll	  dem	  med	  handryggarna	  över	  öronen	  och	  
fingrarna	  pekar	  ner	  mot	  halsen.	  Håll	  händerna	  där	  och	  gå	  omkring	  på	  
hälarna	  så	  länge	  du	  har	  lust.	  


