
"I'm Still Standing" 
 
Voor de lipdub gebruiken we de originele track van Elton John: 
You tube:   https://www.youtube.com/watch?v=ZHwVBirqD2s 
 
Kijk en luister naar het you tube filmpje! Leuk om ideeën op te doen voor de 
lipdub.  
Zing de tekst een paar keer met de originele track mee. Op kleine puntjes wijkt 
die tekst af van onze barbershop versie …. 
 
Voor de lipdub heeft de LIPDUBCREW een langere intro gemaakt. Daarin 
hoeven we niet te zingen. Pas vanaf seconde 28 komen de groepen in beeld! 
 
Spreek met je eigen groepje ((deel van) het koor, kwartet) af wát je aandoet, 
welke attributen je zelf mee zou willen nemen bijv. hoedjes, maskers, pruik, 
ballonnen, tekst-ballonnen, etc. Als je niets meebrengt: er wordt door de 
Lipdubcrew ook voor attributen gezorgd. 
 
De lipdub oefensessies en de opnames staan onder leiding van de 
LipdubCrew uit Zoetermeer. 
Vanuit onze eigen organisatie zijn Marlous Luiten, Melanie van Gemert, Thea 
van Bergen de coördinatoren per groep; Albert Penris is de algeheel 
coördinator vanuit de organisatie.  
 
Succes met de voorbereiding! 
Nog vragen: bel of mail mij. 
 
Groetjes, 
Thea van Bergen 
theavanbergen@home.nl 
0620995822 
 
En oh ja…..als er tóch nog meer mensen mee willen doen: GRAAG!! 
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SESSION 1, ‘mimen’ en spelen tekst Groep A en Groep B en Groep C 
Tijdens de oefensessie wordt de specifiekere indeling gemaakt in kleinere 
groepjes. 
Coördinator: Marlous Luiten 
Verzamelen in zaal 55. 
Tijd: oefensessie van 09.30 uur tot 10.25 uur 
 
Session bestaat uit koren: Building Bridges Chorus, Whale City Sound (5 
personen aangemeld), New Harvest Singers (12 personen aangemeld), 
Mainport Barbershop Singers, T-Sing (10 personen aangemeld), Vocal Group 
Route Sixteen (hele koor, ca. 25 personen aangemeld), Diverse kwartetten, 
waaronder New4 (4 personen aangemeld) en SWITCH (4 personen aangemeld). 
  
Voor deze session hebben zich ca. 60 personen aangemeld totaal.  

 
0:28 
(Groep A)  
You could never know what it's like 
Your blood like winter freezes just like ice 
And there's a cold lonely light that shines from you 
You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use 
 
0:41 
(Groep B) 
And did you think this fool could never win 
Well, look at me, I'm a-coming back again 
I got a taste of love in a simple way 
And if you need to know while I'm still standing you just fade away 
 
 
0:55 
(Groep C) 
Don't you know I'm still standing better than I ever did 
Looking like a true survivor, feeling like a little kid 
And I'm still standing after all this time 
Picking up the pieces of my life without you on my mind 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
  



 
 
 

SESSION 2, ‘mimen’ en spelen tekst Groep D 
Coördinator: Thea van Bergen 
Verzamelen in zaal 55. 
Tijd: oefensessie van 10.30 uur tot 11.25 uur 
 
Session bestaat uit koren: Swinging Woodnotes, Bewitched, Southern Comfort 
Barber Gals, New Achord, Between 2 rivers (5 personen aangemeld), 
Duketown Barbershop SIngers, The New Land Singers, No Borders Show 
Chorus. Diverse kwartetten.   
 
Voor deze session hebben zich (helaas slechts) 5 personen aangemeld totaal.  

 
1:27 
(Groep D) 
Once I never could hope to win 
You're starting down the road leaving me again 
The threats you made were meant to cut me down 
And if our love was just a circus you'd be a clown by now 
 
  



 
 
 

SESSION 3, ‘mimen’ en spelen tekst Groep E, Gitaarsolo en Groep F 
Tijdens de oefensessie wordt de specifiekere indeling gemaakt. 
Coördinator: Melanie van Gemert 
Verzamelen in zaal 55. 
Tijd: oefensessie van 11.30 uur tot 12.25 uur 
 
 
Session bestaat uit koren: Dutch Pride (15 personen aangemeld), Miracle 
Sound (5 personen aangemeld), Sound Waves (1 persoon aangemeld), Skyline 
Sisters (40 personen aangemeld), Momentum, Amstel River Singers, Diverse 
kwartetten.  
  
Voor deze session hebben zich ca. 60 personen aangemeld totaal.  

 
1:41 
(Groep E) 
You know I'm still standing better than I ever did 
Looking like a true survivor, feeling like a little kid 
I'm still standing after all this time 
Picking up the pieces of my life without you on my mind 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
 
 
Gitaar solo 2:12 
 
2:26 
(Groep F) 
Don't you know that I'm still standing better than I ever did 
Looking like a true survivor, feeling like a little kid 
And I'm still standing after all this time 
Picking up the pieces of my life without you on my mind 
  



 
 

Het laatste deel wordt door iedereen gelipdubd! Iedereen gaat snel ná zijn 
eigen stukje naar de Beneluxhal en mimet daar het laatste deel mee. We 
proberen het laatste stuk écht te zingen (barbershopversie). Dat gaan we 
oefenen!  
 

 
 
2:50 
(GROEP IEDEREEN) 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah 
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah (5x)   


