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NIELS DESTADSBADER - GLORIA

Een brommer gekocht
Ik was zestien en mocht even rijden
Het werd zomer
Plotseling pech onderweg
Een lekke band
Ik ging aan de kant
Zocht een helpende hand
Geen idee wie er zou komen
Ik stond er alleen
Toen een meisje plots verscheen
Uit het niets vroeg ze:  ‘kan ik je helpen ‘
Alsjeblieft, ik was verliefd

Op Gloria
Wat een wondermooie naam
Gloria
Ik zie jou nog altijd staan
En soms durf ik nog van je te dromen
Hoe kan dat in hemelsnaam
Gloria
Verdoria

We hadden een band
Ze was knap, ravissant
En haar pa was net de deur uit
Op haar kamer beland
En het huis voor ons alleen
En ze bracht me in de zevende hemel
Alsjeblieft, ik was verliefd

Op Gloria
Wat een wondermooie naam
Gloria
Ik zie jou nog altijd staan
En soms durf ik nog van je te dromen
Hoe kan dat in hemelsnaam
Gloria
Verdoria

Ze keek me aan
En ze ging voor me staan
Ja, ze vroeg me spontaan
Wil je me graag eens zien
Als je dat wil, kan het in volle glorie misschien

Gloria
Wat een wondermooie naam
Gloria
Ik zie jou nog altijd staan
En soms durf ik nog van je te dromen
Hoe kan dat in hemelsnaam
Gloria
Verdoria
Wat een wondermooie naam
Ik zie jou nog altijd staan
En soms durf ik nog van je te dromen
Hoe kan dat in hemelsnaam
Gloria
Verdoria
Verdoria

VOLLE BAK MEEZINGEN

HANDEN KLAPPEN
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GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE

At first, I was afraid, I was petrified
Kept thinking, I could never live without you by my side
But then I spent so many nights thinking, how you did me wrong
And I grew strong and I learned how to get along

And so you’re back from outer space
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I’d known for just one second you’d be back to bother me

Go on now, go, walk out the door, just turn around now
‘Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one, who tried to hurt me with goodbye?
Did you think I’d crumble? Did you think I’d lay down and die?

Oh, no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live, I’ve got all my love to give
And I’ll survive, I will survive, hey, hey

It took all the strength I had not to fall apart
Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart
And I spent, oh, so many nights just feeling sorry for myself
I used to cry but now I hold my head up high

And you see me, somebody new
I’m not that chained up little person still in love with you
And so you felt like dropping in and just expect me to be free
But now I’m saving all my loving for someone who’s loving me

Go on now, go, walk out the door, just turn around now
‘Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one, who tried to break me with goodbye
Did you think I’d crumble? Did you think I’d lay down and die?

Oh, no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live, I’ve got all my love to give
And I’ll survive, I will survive, oh

Go on now, go, walk out the door, just turn around now
‘Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one, who tried to break me with goodbye
Did you think I’d crumble? Did you think I’d lay down and die?
Oh, no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live, I’ve got all my love to give
And I’ll survive, I will survive, I will survive

OP “SURVIVE” GEBALDE VUITSEN

INSTRUMENTAAL STUK
DISCO-MOVE VINGER RECHTS / LINKS 
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GORDON - KON IK MAAR EVEN BIJ JE ZIJN

Kon ik nog maar bij je zijn
Kon ik nog maar even met je delen
Wat zo gewoon lijkt voor zovelen
Zolang het er maar is

Was je nog maar even hier
Kon ik nog maar even van je leren
Wat ik niet eens meer wil proberen
Omdat ik je zo mis

Kon ik maar even bij je zijn
Ik moet nog zoveel aan je vragen
Wat doet het ongelofelijk veel pijn
Zelfs na die tijd denk ik alleen
Aan wat ik voel voor jou

Kon ik nog maar bij je zijn!
Kon ik nog maar echte liefde voelen
‘k Weet nu wat ze daarmee bedoelen
Toch leek het zo gewoon

Was je nog maar even hier
Kon ik nog maar even met je praten
Zoals we vroeger uren zaten
Oh was het nog maar zo

Kon ik maar even bij je zijn
Ik wil nog zoveel aan je vragen
Wat doet het ongelofelijk veel pijn
Zelfs na die tijd denk ik alleen
Aan wat ik voel voor jou

Alles wat ik ooit bezit
Dat zou ik laten gaan
Oh als ik het maar ruilen kon voor jou
Kon ik maar even bij je zijn
Ik wil nog zoveel aan je vragen
Wat doet het ongelofelijk veel pijn
Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen

Kon ik maar even naast je staan
Ik wil nog zo graag bij je horen
Was je nu maar niet zover bij mij vandaan
Dan zou ik kunnen laten zien
Wat ik nog voel voor jou
Ik wil je zo graag laten zien
Wat ik nog voel voor jou

LICHTJES
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WESTLIFE - UPTOWN GIRL

Uptown girl 
She’s been living in her uptown world 
I bet she never had a back street guy 
I bet her mama never told her why 

I’m gonna try for an uptown girl 
She’s been living in her white bread world 
As long as anyone with hot blood can 
And now she’s looking for a downtown man 
That’s what I am 

And when she knows what 
She wants from her time 
And when she wakes up 
And makes up her mind 

She’ll see I’m not so tough 
Just because 
I’m in love with an uptown girl 
You know I’ve seen her in her uptown world 
She’s getting tired of her high class toys 
And all her presents from her uptown boys 
She’s got a choice 

Uptown girl 
You know I can’t afford to buy her pearls 
But maybe someday when my ship comes in 
She’ll understand what kind of guy I’ve been 
And then I’ll win 

And when she’s walking 
She’s looking so fine 
And when she’s talking 
She’ll say that she’s mine 

She’ll say I’m not so tough 
Just because 
I’m in love 
With an uptown girl 
She’s been living in her white bread world 
As long as anyone with hot blood can 
And now she’s looking for a downtown man 
That’s what I am 

Uptown girl 
She’s my uptown girl 
You know I’m in love 
With an uptown girl 

My uptown girl 
You know I’m in love 
With an uptown girl 
My uptown girl 
You know I’m in love 
With an uptown girl 
My uptown girl

ALLEMAAAL NAAR RECHTS KIJKEN EN BIJ START NAAR 
VOOR DRAAIEN

WIEGEN

WIEGEN
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LEOPOLD 3 - ZOMERNACHT

Oh, reggae reggae reggaebeat
Ik zwem heen en weer onder de blakende zon
Terwijl jij mij aankijkt vanop het balkon
Ze nipt van haar cocktail en komt voor me staan
Met geoliede lijf en bikini aan

Woh, ‘k droom vannacht wellicht van jou
Wowoh, ‘k droom dat jij me hebben wou

Dansen, dansen op de reggaebeat
Dansen tot je ‘t zonlicht ziet
Dansen, dansen met ons twee
Dansen op het strand met zicht op zee

Ik kom uit het water en plak nu vol zand
Terwijl jij je neervlijt naast mij op het strand
Als de zon straks verdwijnt achter de horizon
Start het orkest op een olieton

En speel de hele nacht maar door
Wowoh, speel met heel het dorpskoor

Dansen, dansen op de reggaebeat
Dansen tot je ‘t zonlicht ziet
Dansen, dansen met ons twee
Dansen op het strand met zicht op zee

Dansen, dansen op de reggaebeat
Dansen tot je ‘t zonlicht ziet
Dansen, dansen met ons twee
Dansen op het strand met zicht op zee

Oh, reggae reggae reggabeat
Reggae reggae reggabeat

Dansen, dansen op de reggaebeat
Dansen tot je ‘t zonlicht ziet
Dansen, dansen met ons twee
Dansen op het strand met zicht op zee

Dansen, dansen op de reggaebeat
Dansen tot je ‘t zonlicht ziet
Dansen, dansen met ons twee

BEIDE ARMEN OMHOOG EN NAAR BENEDEN

AEROBICPAS

BEIDE ARMEN OMHOOG EN NAAR BENEDEN

AEROBICPAS

AEROBICPAS

AEROBICPAS

AEROBICPAS
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PAUL YOUNG - LOVE OF THE COMMON PEOPLE (DEEL I)

Living on free food tickets
Water in the milk
From a hole in the roof
Where the rain came through
What can you do, hmmm?

Tears from your little sister
Crying because she doesn’t have
A dress without a patch
For the party to go
But you know she’ll get by

‘Cause she’s living in
The love of the common people
Smiles from the heart
Of a family man

Daddy’s gonna buy you
A dream to cling to
Mama’s gonna love you
Just as much as she can
And she can

It’s a good thing
You don’t have a bus fare
It would fall through the hole
In your pocket and you’d lose it
In the snow on the ground
You got to walk into town
To find a job

Tryin’ to keep your hands warm
When the hole in your shoe
Let the snow come through
And chill you to the bone
Somehow you’d better go home
Where it’s warm

Where you can live in
The love of the common people
Smile from the heart
Of a family man

Daddy’s gonna buy you
A dream to cling to
Mama’s gonna love you
Just as much as she can
And she can

Living on a dream ain’t easy
But the closer the knit
The tighter the fit
And the chills stay away

WIEGEN
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PAUL YOUNG - LOVE OF THE COMMON PEOPLE (DEEL II)

‘Cause we take ‘em in stride
For family pride
You know that faith
Is in your foundation
With a whole lot of love
And a warm conversation
But don’t forget to pray
It’s makin’ it strong
Where you belong

And we’re living in
The love of the common people
Smiles from the heart
Of a family man

Daddy’s gonna buy you
A dream to cling to
Mama’s gonna love you
Just as much as she can
And she can

Yes, we’re living in
the love of the common people
smile’s from the heart
Of a family man

Daddy’s gonna buy you
A dream to cling to
Mama’s gonna love you
Just as much as she can

Living in
The love of the common people
Smiles from the heart
Of a family man
Daddy’s gonna buy you
A dream to cling to
Mama’s gonna love you
Just as much as she can
Living in
The love of the common people
smile’s really hard
On a family man
Daddy’s gonna buy you
A dream to cling to
Mama’s gonna love you
Just as much as she can
And she can

WIEGEN
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WILL TURA - IK MIS JE ZO

De regen stroomt als tranen langs de ruit
‘T is of de ganse hemel om je huilt
Ik voel me zo mistroostig als het weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

‘K herinner mij de tijd van jij en ik
Van d’ allereerste tot de laatste blik
‘K zie je nog altijd als verslagen staan
Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan

Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield
Te denken dat ik minder van je hield
‘K besef nu dat het lang niet over is
Omdat ik jou nog alle dagen mis
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

LICHTJES
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Sheppard - Coming home

I’ve been stuck in motion
Moving too fast
Trying to catch a moment, but it slips through my hands
All I see are long days and dark nights
I’m lost without you, but I’m on my way, so hold tight

I’m coming home tonight
Meet me in the valley where the kids collide into the morning
Oh my god, my town is coming alive (coming alive)
I’m coming home tonight, I know you’re ready for the stars 
to fly
Into the morning
Oh my god, my town is coming alive
‘Cause I’m coming home tonight
‘Cause I’m coming home tonight

Don’t wanna spend my whole life catching my breath
‘Cause I’ve been running ‘round and ‘round and ‘round
And I got nothing left
There’s nothing like a sunset, skyline
To let you know you’re almost home
So breathe in, and hold tonight

I’m coming home tonight
Meet me in the valley where the kids collide into the morning
Oh my god, my town is coming alive (coming alive)
I’m coming home tonight, I know you’re ready for the stars 
to fly
Into the morning
Oh my god, my town is coming alive
‘Cause I’m coming home tonight
‘Cause I’m coming home tonight

Time has a way of diluting emotions
But I won’t let the distance get in between us, no

Oh, I’m coming home tonight
Meet me in the valley where the kids collide into the morning
Oh my god, my town is coming alive (coming alive)
I’m coming home tonight, I know you’re ready for the stars to fly
Into the morning
Oh my god, my town is coming alive
Tonight
‘Cause I’m coming home tonight
Oh, woah (oh, woah)
Oh, woah, oh
Oh, woah (oh, woah)Oh, woah, oh

KLAPPEN

OP “COMING” RECHTS / LINKS KLAPPEN 
BOVEN HOOFD

OP “COMING” RECHTS / LINKS KLAPPEN 
BOVEN HOOFD

KLAPPEN
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PATRICK HERNANDEZ - BORN TO BE ALIVE

We were born to be ... alive!!
We were born to be ... alive!!
Born, born to be alive
(Born to be alive)

You see we were born
Born
Born
(Born to be alive)

People ask me why
I never find a place to stop
And settle down
Down
Down

But I never wanted all those things
People need to justify
Their lives
Lives
Lives

Yes we were born, born
Born to be alive
(Born to be alive)

Yes we were born, born, born
(Born to be alive)

It’s good to be alive
To be alive
To be alive

It’s good to be alive
To be alive
To be alive
It’s good to be alive!!

Time was on my side
When I was running down the street
It was no bind
Bind
Bind

A suitcase and an old guitar
It’s all I need to occupy
my mind, mind, mind

Yes we were born
Born
Born
(Born to be alive)
...

ARMEN RONDDRAAIEN IN VIERKANT 
BOVEN RECHTS / LINKS

ONDER RECHTS / LINKS (2X)
ARMEN STEKEN IN VIERKANT 

BOVEN RECHTS / LINKS
ONDER RECHTS / LINKS (2X)
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BLOEM - EVEN AAN M’N MOEDER VRAGEN

Blonde haren, blauwe ogen 

Uit een sprookjesboek geslopen 

Kwam ze voor m’n ruitje staan en zei 

“Graag een kaartje van vijf gulden 

Voor de film van vanavond” 

Ik vroeg “waarom ga je niet met mij” 

En dit is wat ze zei 

REFREIN: 

Even aan mijn moeder vragen 

Ik zweer je dat ze dat zei 

Ze lachte er niet eens bij 

Even aan mijn moeder vragen 

Dat is toch uit de tijd meid 

Je kunt ‘t ook aan mij kwijt 

En ze keek me aan 

‘t Was meteen gedaan, vanaf toen 

Alles voor ‘n zoen 

REFREIN 

Nou dat kom je maar weinig tegen 

Zo’n juffrouw verdient alle zegen 

Ik dacht dat ‘t was uitgestorven 

maar ik heb een afspraak voor morgen

Ze moet ook al voor twaalf uur thuis zijn 

Maar dat zal me een grote zorg zijn 

Annemarie, Annemarie 

Ze drinkt enkel maar limonade 

Die ik dan voor haar mag gaan halen 

Sigaretten die vindt ze smerig 

Popmuziek kan ze niet waarderen 

Elke deur hou ik voor haar open 

Ik ga zelfs met haar hondje lopen 

Annemarie, Annemarie 

refrein 3x

En ze keek me aan,

‘T was meteen gedaan, vanaf toen 

Alles voor ‘n zoen

INHAKEN EN WIEGEN

SCHOUDERS OP EN NEER

OP “ZOEN” DE ZOENBEWEGING

SCHOUDERS OP EN NEER

INHAKEN EN WIEGEN

SCHOUDERS OP EN NEER

OP “ZOEN” DE ZOENBEWEGING
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BARRY WHITE - YOU’RE THE FIRST MY LAST MY EVERYTHING

We got it together, didn’t we

We’ve definitely got our thing together don’t we baby

Isn’t that nice

I mean really, when really sit and think about it

Isn’t it really, really nice

I can easily feel myself slipping

In more and more ways

That super world of my own

Nobody but you and me

We’ve got it together baby

My first, my last, my everything

And the answer to all my dreams

You’re my sun, my moon, my guiding star

My kind of wonderful, that’s what you are

I know there’s only, only one like you

There’s no way they could have made two

You’re, you’re all I’m living for, your love I’ll keep forever-

more

You’re the first, you’re the last, my everything

In you I’ve found so many things

A love so new, only you could bring

Can’t you see it’s you? You make me feel this way

You’re like a fresh morning dew on a brand new day

I see so many ways that I

Can love you ‘til the day I die

You’re my reality, yet I’m lost in a dream

You’re the first, the last, my everything

I know there’s only, only one like you

There’s no way they could have made two

Girl, you’re my reality, but I’m lost in a dream

You’re the first, you’re the last, my everything

You and me baby

It’s you, and me

And you are the first, the last, my everything

3 KOPPELS SWINGEN VOOR HET KOOR 
EN HET KOOR WIEGEN
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ELTON JOHN - DON’T GO BREAKING MY HEART

Don’t go breaking my heart
I couldn’t if I tried
Oh honey if I get restless
Baby you’re not that kind

Don’t go breaking my heart
You take the weight off me
Oh honey when you knock on my door
Ooh I gave you my key

Woo ooh nobody knows it
But when I was down
I was your clown
Woo ooh nobody knows it
Right from the start
I gave you my heart, oh oh
I gave you my heart

So don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart

And nobody told us
‘Cause nobody showed us
And now it’s up to us babe
Oh I think we can make it

So don’t misunderstand me
You put the light in my life
Oh you put the spark to the flame
I’ve got your heart in my sights

Woo ooh nobody knows it
When I was down
I was your clown
Woo ooh nobody knows it
Right from the start
I gave you my heart, oh oh
I gave you my heart

Don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart

Woo ooh nobody knows it
But when I was down
I was your clown
Right from the start
I gave you my heart, oh oh
I gave you my heart

Don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart
I won’t go breaking your heart
Don’t go breaking my heart
….

NAAR ELKAAR TOE

NAAR ELKAAR TOE

NAAR VOOR

NAAR VOOR

MAN  |  VROUW
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PATTI LABELLE - LADY MARMALADE

Hey sister, go sister, soul sister, go sister
Hey sister, go sister, soul sister, go sister

He met marmalade down in old new orleans
Struttin’ her stuff on the street
She said “hello,
Hey joe, you wanna give it a go?” mmm, mmm

Itchi gitchi ya ya da da
Itchi gitchi ya ya here
Mocha-choca-lata ya ya
Creole lady marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?

He sat in her boudoir while she freshened up
The boy drank all her magnolia-wine
On the black satin sheets oh I swear he started to freak

Itchi gitchi ya ya da da
Itchi gitchi ya ya here
Mocha-choca-lata ya ya
Creole lady marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?

Hey, hey, hey
Touching her skin feelin’ silky smooth
The colour of cafe au lait
Made the savage beast inside
Roar until it cried, more, more, more

Now he’s back home doing nine to five
Living his grey flannel life
But when he turns off to sleep
Old memories creep, more, more, more

Itchi gitchi ya ya da da da
Itchi gitchi ya ya here
Mocha-choco-lata ya ya
Creole lady marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous couchez avec moi ce soir?
Creole lady marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous couchez avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous couchez avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous couchez avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?

Itchi gitchi ya ya da da
Itchi gitchi ya ya here
Mocha-choco-lata ya ya
Itchi gitchi ya ya here

JUST SING
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LOWLAND TRIO - IK KAN GEEN KIKKER VAN DE KANT AFDUWEN

ik ben de man met twee linker handen
En daar ik rechts ben, gaat alles verkeerd !

Ik werd geboren op een bruiloftsfeest
Daar was m´n moeder toen naar toe geweest
Maar plotseling kwam ik daar aangesjeest
´t feest in duigen, ik de dader en zo werd m´n vader vader
En van die tijd af gaat het glad verkeerd
Ik kreeg een windbuks van m´n ouwe heer
De klappen op m´n bipsje doen nog zeer
Want ik schoot daar onverschrokken, de kanarie van z´n sokken:

Ik kan geen kikker van de kant af duwen
M´n handen zitten altijd in een kluwen
Ik verkoop alleen maar flauwekul
Ze noemen mij een grote nul
Ik kan geen kikker van de kant af duwen
M´n handen zitten altijd in een kluwen
Ik verkoop alleen maar flauwekul
Ze noemen mij, ze noemen mij
Ze noemen mij een nul

Ik was de grote denker van de klas
Maar leren kwam er niet meer aan te pas
En als de rest allang naar huis toe was
Zei de meester: “schrijf eens honderd keer ik ben een luie donder”
´k was tambour-maître van de harmonie
Maar dat was ook maar voor een dag of drie
Ik kreeg die knuppel nooit onder de knie
Toen ik ´m door de lucht liet fluiten, ging hij drie hoog door de 
ruiten:

Ik kan geen kikker van de kant af duwen
M´n handen zitten altijd in een kluwen
Ik verkoop alleen maar flauwekul
Ze noemen mij een grote nul
Ik kan geen kikker van de kant af duwen
M´n handen zitten altijd in een kluwen
Ik verkoop alleen maar flauwekul
Ze noemen mij, ze noemen mij
Ze noemen mij een nul

M´n kans op trouwen is nihil
Want ik heb geen sex-appeal
Ik ben toen maar in dienst gegaan
En hielp in een week twee tanks naar de maan

Ik kan geen kikker van de kant af duwen
M´n handen zitten altijd in een kluwen
Ik verkoop alleen maar flauwekul
Ze noemen mij een grote nul
Ik kan geen kikker van de kant af duwen
M´n handen zitten altijd in een kluwen
Ik verkoop alleen maar flauwekul
Ze noemen mij, ze noemen mij
Ze noemen mij een nul

STAPPEN
ARM RECHTS TWEE KEER BOVEN

ARM LINKS TWEE KEER BOVEN
SAMEN NAAR BOVEN

 OP “NUL” EEN NUL-BEWEGING ROND DE NEUS
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PHIL COLLINS - YOU CAN’T HURRY LOVE

I need love, love
Oh, ease my mind
And I need to find time
Someone to call mine

My mama said, “you can’t hurry love
No, you’ll just have to wait”
She said, “love don’t come easy
But it’s a game of give and take”
You can’t hurry love
No, you’ll just have to wait
Just trust in a good time
No matter how long it takes

How many heartaches must I stand
Before I find the love to let me live again
Right now the only thing that keeps me hanging on
When I feel my strength, ooh, it’s almost gone

I remember mama said, “you can’t hurry love
No, you’ll just have to wait”
She said, “love don’t come easy
It’s a game of give and take”
How long must I wait
How much more must I take
Before loneliness
Will cause my heart, heart to break

No, I can’t bear to live my life alone
I grow impatient for a love to call my own
But when I feel that i, I can’t go on
Well these precious words keep me hanging on

I remember mama said, “you can’t hurry love
No, you’ll just have to wait”
She said, “love don’t come easy
But it’s a game of give and take”
You can’t hurry love
No, you’ll just have to wait
Just trust in a good time
No matter how long it takes

Now wait
Now love, love don’t come easy
But I keep on waiting
Anticipating for that soft voice
To talk to me at night
For some tender arms
Hold me tight
I keep waiting
Ooh, till that day
But it ain’t easy (love don’t come easy)
No, you know it ain’t easy

My mama said you can’t hurry love
No, you’ll just have to wait
She said “love don’t come easy
But it’s a game of give and take”
You can’t hurry love
No, you’ll just have to wait
She said “love don’t come easy
But it’s a game of give and take”
You can’t hurry love, no you’ll just have to wait

ZINGEN EN WIEGEN
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DENNIE EN LINDSEY CHRISTIAN - ZATERDAGAVOND

Na een week van werken kom ik naar je toe
Als ik jou weer zie dan ben ik niet meer moe
En de hele week denk ik alleen aan jou
‘k Zeg wel duizend keer hoeveel ik van je hou

Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht

Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht

Maar we gaan eerst dansen en gelukkig zijn
Kijken naar elkaar en drinken rode wijn
‘k Voel je hartje kloppen en ik raak van streek
En dat klopt voor jou bij mij de hele week

Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht
Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht

Later denken wij nog aan die mooie tijd
Aan die zaterdagen vol met vrolijkheid
Want we blijven altijd samen bij elkaar
En zo zal het altijd blijven jaar na jaar

Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht
Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht
Zaterdagavond zijn we weer vrij
De hele avond voor jou en mij
Onder de sterren zeg ik je zacht
Dat ik bij jou blijf de hele nacht

POLONAISE

POLONAISE

POLONAISE

POLONAISE
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CLAUDE FRANCOIS - ALEXANDRIE, ALEXANDRA

Rah! Ha! Rah! Ha!

Voile sur les filles, barques sur le Nil
Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras
Alexandra, Alexandrie
Alexandrie où l’amour danse avec la nuit
J’ai plus d’apétit qu’un barracuda

Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas
Je boirai tout le Nil si tu me retiens pas
Alexandrie, Alexandra
Alexandrie où l’amour danse au fond des bras
Ce soir j’ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid

Les sirènes du port d’Alexandrie
Chantent encore la même mélodie
La lumière du phare d’Alexandrie
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse

Rah! Ha! Rah! Ha!

Voile sur les filles et barques sur le Nil
Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps
Alexandra, Alexandrie
Alexandrie où tout commence et tout finit
J’ai plus d’apétit qu’un barracuda

Je te mangerai crue si tu me reviens pas
Je te mangerai crue si tu me retiens pas
Alexandrie, Alexandra
Alexandrie ce soir je danse dans tes draps
Je te mangerai crue si tu me retiens pas

Les sirènes du port d’Alexandrie
Chantent encore la même mélodie
La lumière du phare d’Alexandrie
Fait naufrager les papillons de ma jeunesse

Rah! Ha! Rah! Ha!
Voile sur les filles, barques sur le Nil

Alexandrie, Alexandra
Ce soir j’ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid
Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras

Allez danse! Oui danse!
Danse, danse, danse, danse!

Alexandrie, Alexandra
Ce soir je danse, je danse, je dans dans tes bras

TREKKEN EN KATBEWEGING

TREKKEN EN KATBEWEGING

TREKKEN EN KATBEWEGING

RECHTS / LINKS STAPPEN
ENKEL ENKEL / DUBBEL DUBBEL

RECHTS / LINKS STAPPEN
ENKEL ENKEL / DUBBEL DUBBEL
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ANDRE VAN DUIN - ALS DE ZON SCHIJNT

als ie boven aan de hemel staat 
is ‘t net of alles beter gaat 
alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
iedereen komt uit z’n winterslaap 
door die mooie rooie koperen knaap 
alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
niemand is zich meer van kwaad bewust, 
alle narigheid wordt uitgeblust 
o wat is het leven fijn als de zon schijnt 
en de allergrootste pessimist 
wordt een veelgevraagde humorist 
o wat is het leven fijn als de zon schijnt 

heel de wereld is een bloemtapijt, 
en de buurvrouw een mooie meid 
alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
zilveren vogels vliegen door de lucht, 
ieder drama wordt een dolle klucht 
alles ziet er anders uit als de zon schijnt 
alle ziekenhuizen raken leeg, 
en de bakkersvrouw rolt door het deeg 
o wat is het leven fijn als de zon schijnt 
ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur, 
overal hangt zo’n zalig, zoete geur 
o wat is het leven fijn als de zon schijnt 

o wat is het leven fijn als de zon schijnt 
en terrasjes zitten overvol, 
alle mensen raken uit hun bol 
o wat is het leven fijn in de zon 
als de zon er toch niet was geweest 
was er nooit een reden voor een feest 
o wat is het leven fijn als de zon schijnt 

OM EN OM RIJEN 
TWEE STAPPEN RECHTS / LINKS

OP “ZON” ARMEN OMHOOG ZON-BEWEGING
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TOM JONES - SHE’S A LADY

Well she’s all you’d ever want
She’s the kind they’d like to flaunt
and take to dinner
Well she always knows her place
She’s got style, she’s got grace, she’s a winner.

She’s a Lady. Whoa whoa whoa, she’s a Lady
Talkin’ about that little Lady, and the Lady is mine.

Well she’s never in the way
Something always nice to say,
Oh what a blessing.
I can leave her on her own
Knowing she’s okay alone, and there’s no messing.

She’s a Lady. Whoa whoa whoa, she’s a Lady
Talkin’ about that little Lady, and the Lady is mine.

Well she never asks for very much
and I don’t refuse her
Always treat her with respect,
I never would abuse her.
What she’s got is hard to find,
and I don’t want to lose her.
Help me build a mansion
from my little pile of clay. Hey, hey, hey

Well she knows what I’m about,
She can take what I dish out,
and that’s not easy.
Well she knows me through and through,
She knows just what to do,
and how to please me.

She’s a Lady. Whoa whoa whoa, she’s a Lady
Talkin’ about that little Lady,
and the Lady is mine.

Yeah yeah yeah, She’s a Lady
Listen to me baby, She’s a Lady
Whoa whoa whoa, She’s a Lady
And the Lady is mine

Yeah yeah yeah, She’s a Lady
Talkin’ about this little Lady
Whoa whoa whoa whoa
And the Lady is mine

Yeah yeah, She’s a Lady
And the Lady is mine.

OP “LADY” SENSUEEL NAAST LICHAAM MET ARMEN
OP “MINE” WIJZEN NAAR JEZELF MET DUIM

OP “LADY” SENSUEEL NAAST LICHAAM MET ARMEN
OP “MINE” WIJZEN NAAR JEZELF MET DUIM

OP “LADY” SENSUEEL NAAST LICHAAM MET ARMEN
OP “MINE” WIJZEN NAAR JEZELF MET DUIM
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VULCANO - EEN BEETJE VAN DIT

Als je nou van iemand iets zou mogen wensen
Weet je dan hoe zij eruit moet zien?
Dacht je dat je dat precies zou kunnen zeggen?
Lijkt ze dan op mij of niet of wel of niet misschien?

Doe mij maar zwart, doe mij maar een blondje
Klein of groot, gekleed of bloot en bruin of blauwe ogen
Slap of eentje van “Ik weet er alles van”

Aham ahaa

Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat
Een beetje vanne zus, een beetje zo
Een beetje vanne hier, een beetje vanne daar
Dan is ‘t wel weer piekfijn voor mekaar

Brupudupudeeduhdeeduhdeeduh
Brupudupudeedudeeduhdee

Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat
Een beetje vanne zus, een beetje zo
Een beetje vanne hier, een beetje vanne daar
Dan is ‘t wel weer piekfijn voor mekaar

Een beetje vanne dit, een beetje dat
Een beetje

Heeft u een geprononceerde, duidelijke mening?
Of verkoopt u praatjes voor de vaak? (Of verkoopt u praatjes voor 
de vaak?)
Onze vraag was toch eenvoudig, zelfs een beetje simpel
Komt u nou eens terug op deze zaak

Ik dacht een grote, ik dacht een kleintje
Echt, een goed gesprek met u is niet eenvoudig
Weet u wel wat u niet wilt of weet u dat nou wel?

Aham ahaa

Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat
Een beetje vanne zus, een beetje zo
Een beetje vanne hier, een beetje vanne daar
Dan is ‘t wel weer piekfijn voor mekaar

Brupudupudeeduhdeeduhdeeduh
Brupudupudeedudeeduhdee

Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat
Een beetje vanne zus, een beetje zo
Een beetje vanne hier, een beetje vanne daar
Dan is ‘t wel weer piekfijn voor mekaar

Een beetje vanne dit, een beetje vanne dat
Een beetje vanne zus, een beetje zo
Een beetje vanne hier, een beetje vanne daar
Dan is ‘t wel weer piekfijn voor mekaar

VIERKANT STAPPEN

VIERKANT STAPPEN

VIERKANT STAPPEN

VIERKANT STAPPEN

VIERKANT STAPPEN
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TOONTJE LAGER - IK HEB STIEKEM MET JE GEDANST

Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. 
Ik dacht en keek en dacht wat om me heen. 
Niemand om me even op te vangen, 
Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 
Drie uur ‘s nachts, zeven januari. 
Het panter bloesje en de spijkerbroek. 
De armen bloot, de korte zwarte haren 
En ik stond daar ergens op de hoek. 

Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond. 
Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. 

Ik denk niet, dat je me hebt zien staan kijken 
Ik was die jongen met die vage blik. 
Ik was die jongen die losjes wou lijken, 
niet te onschuldig en zeker niet te dik. 

Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond. 
Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst.  

Ik heb gedanst zonder te bewegen, 
met een gemak zoals je zelden ziet 
Misschien is kom ik je morgen tegen. 
Misschien is het wel beter van niet. 

Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond. 
Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. 

SWINGEN MET DE POEP

SWINGEN MET DE POEP

SWINGEN MET DE POEP
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RIO - MAYWOOD

Saying goodbye to friends
Saying goodbye to loneliness.
I am on my way to Rio
The place where I want to be.
You know that I soon will leave
So don’t try to make me stay.
I’m on my way to Rio
I’m coming back some day.

Don’t you ask me why
Got to live a little longer
Don’t you start to cry
Got to be a little stronger.
Don’t you ask me why
Got to live a little longer.
Don’t you start to cry
Got to be a little stronger.

Ooooohhh...
Rio de Janeiro - Rio
Land of sun
Samba and wine -
Rio de Janeiro - Rio
I feel fine…..

Do you believe in love? 
Do you believe in happiness?
Come with me to Rio
The place where I want to be.
Dancing the night away
No time for tears and sorrow.
I’m going there tomorrow
I’m coming back someday.

Don’t you ask me why
Got to live a little longer
Don’t you start to cry
Got to be a little stronger.
Don’t you ask me why
Got to live a little longer.
Don’t you start to cry
Got to be a little stronger.

Ooooohhh...
Rio de Janeiro - Rio
Land of sun
Samba and wine -
Rio de Janeiro - Rio
I feel fine…..

Ooooohhh...
Rio de Janeiro - Rio
Land of sun
Samba and wine -
Rio de Janeiro - Rio
5 x I feel fine…

STATISCH

STAP - TIK - VOOR - DRAAI - ACHTER - DRAAI

STAP - TIK - VOOR - DRAAI - ACHTER - DRAAI

SAMBABALLEN RECHTS / LINKS

SAMBABALLEN RECHTS / LINKS

SAMBABALLEN RECHTS / LINKS
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ATEMLOS DURCH DIE NACHT - HELENA FISCHER

Wir zieh’n durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt,

Das ist unsre‘ Nacht, wie für uns beide gemacht, oho oho

Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu

Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo, oho, oho.

Was das zwischen uns auch ist, Bilder die man nie vergisst

Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsre’ Zeit

Atemlos durch die Nacht,

Bis ein neuer Tag erwacht

Atemlos einfach raus

Deine Augen ziehen mich aus!

Atemlos durch die Nacht

Spür‘ was Liebe mit uns macht

Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei

Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle

Alles was ich bin, teil’ ich mit Dir

Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich

Komm nimm’ meine Hand und geh’ mit mir

Komm wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt

Halten einfach fest was uns zusammen hält, oho, oho

Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht,

Fall in meine Arme und der Fallschirm geht auf, oho, oho.

Alles was ich will, ist da, große Freiheit pur, ganz nah,

Nein wir wollen hier nicht weg, alles ist perfekt

Atemlos durch die Nacht

Spür‘ was Liebe mit uns macht

Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei

Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle

Alles was ich bin, teil’ ich mit Dir

Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich

Komm nimm’ meine Hand und geh’ mit mir

Atemlos

Lust pulsiert auf meiner Haut

Atemlos durch die Nacht

Spür´ was Liebe mit uns macht

Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei

Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle

Alles was ich bin, teil’ ich mit Dir

Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich

Komm nimm’ meine Hand und geh’ mit mir

Atemlos

ATTRIBUTEN
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LA MAMADORA - BART KAELL

Nieuw in de stad
Totaal afgemat
Op zoek naar de lach van Mamadora
(Mamadora)

Muziek op het plein
De geur van jasmijn
De glazen vol wijn bij Mamadora
La Mamadora

REFREIN
La Mamadora
De zon van Margentila
Op ‘t ritme van een rumba
Verjaagt ze elke traan
La Mamadora
Het leven is een fiesta
Vergeet bij haar je siesta
Signore, signorita
Kom dans met La Mama
La Mamadora ohoh
La Mamadora ohoh ooh

Bloem in het haar
Een zonnig gelaat 
Dat nooit meer verjaart bij Mamadora

Geen geld of juweel
Maar liefde teveel
Ze geeft wat ze heeft, La Mamadora
Mmmmm La Mamadora

REFREIN

La Mamadora ohoh
La Mamadora ohoh ooh

La Mamadora ohoh
La Mamadora
La Mama-dora

2 X REFREIN 

La Mamadora
De zon van Argentina
Op ‘t ritme van een rumba
Verjaagt ze elke traan
La Mamadora

ACHTERGRONDPAS VOL ENTHOUSIASME

ACHTERGRONDPAS VOL ENTHOUSIASME

ACHTERGRONDPAS VOL ENTHOUSIASME
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ELLIE (FEAT. JAKE REESE) - REGIE

Gazing at the purple sunset
In everything I see your face
I can feel you close to me
Even if you’re far away

You are on my mind, never out of sight
You’re a mystery, oh oh
You are on my mind, never out of sight
Making history

Ellie, I’m thinking ‘bout you
I like the way you move, you make me feel so good
Oh, you drive me crazy sometimes
But I don’t care, no, I don’t care
‘Cause when you smile you lighten up the grey skies
I will do anything for your love
Ellie, I’m thinking ‘bout you
I like the way you move, you make me feel so good

You are on my mind, never out of sight
You’re a mystery, oh oh
You are on my mind, never out of sight
Making history

Ellie, I’m thinking ‘bout you
I like the way you move, you make me feel so good
Oh, you drive me crazy sometimes
But I don’t care, no, I don’t care
‘Cause when you smile you lighten up the grey skies
I will do anything for your love
Ellie, I’m thinking ‘bout you
I like the way you move, you make me feel so good

Ellie, I’m thinking ‘bout you
I like the way you move, you make me feel so good

FEESTNUMMER!!
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AFRICA - TOTO

I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quiet conversation
She’s coming in, 12:30 flight
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
I stopped an old man along the way
Hoping to find some long forgotten words or ancient melodies
He turned to me as if to say, “Hurry boy, it’s waiting there for you”

It’s gonna take a lot to take me away from you
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time to do the things we never had

The wild dogs cry out in the night
As they grow restless, longing for some solitary company
I know that I must do what’s right
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
I seek to cure what’s deep inside, frightened of this thing that I’ve 
become

It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time to do the things we never had

Hurry boy, she’s waiting there for you

It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
I bless the rains down in Africa
(I bless the rain)
I bless the rains down in Africa
(I bless the rain)
I bless the rains down in Africa
I bless the rains down in Africa
(Ah, gonna take the time)
Gonna take some time to do the things we never had

GEWOON ZINGEN
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LEEF - ANDRÉ HAZES JR.

Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad

En hij zei
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a… 
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a…
Gaaaa...
Pak alles wat je kan

Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z’n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild
En hij zei
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a...
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a...
Gaaaa...
Pak alles wat je kan
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a...
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a...
Gaaaa...
Pak alles wat je kan
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a...
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a...
Ga
Pak alles wat je kan
En leef!

ATTRIBUTEN HOEDJES, BOA’S...

POLONAISE

POLONAISE
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POUR UN FLIRT - MICHEL DELPECH

Lalalalalala...

Pour un flirt avec toi
Je ferais n’importe quoi
Pour un flirt avec toi
Je serais prêt à tout
Pour un simple rendez-vous
Pour un flirt avec toi

Pour un petit tour, un petit jour
Entre tes bras
Pour un petit tour, au petit jour
Entre tes draps

Lalalalalala...

Je pourrais tout quitter
Quitte à faire démodé
Pour un flirt avec toi

Je pourrais me damner
Pour un seul baiser volé
Pour un flirt avec toi

Pour un petit tour, un petit jour
Entre tes bras
Pour un petit tour, au petit jour
Entre tes draps

Lalalalalala...

Je ferais l’amoureux
Pour te câliner un peu
Pour un flirt avec toi
Je ferais des folies
Pour arriver dans ton lit
Pour un flirt avec toi

Pour un petit tour, un petit jour
Entre tes bras
Pour un petit tour, au petit jour
Entre tes draps
Lalalalalala…

LAMPEN DRAAIEN HANDEN

LAMPEN DRAAIEN HANDEN

LAMPEN DRAAIEN HANDEN

VOGELTJESDANS

VOGELTJESDANS

VOGELTJESDANS
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MARIANNEKE - DRUKWERK

REFREIN 
Er zijn meisjes die doen het met tegenzin 
D’r zijn meisjes die vinden het fijn 
Marianneke doet het met veel plezier oh 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn 

Marianneke is een lieve meid 
Maar koken kan ze niet 
Ze maakt voor mij radijsjes klaar 
En noemt dat rooie biet 
En ‘s middags rukt de brandweer uit 
Rijdt gillend door de stad 
Het is een middelgrote brand 
M’n liefste bakt patat 
Want 

REFREIN 

Marianneke is een lieve meid 
Maar breien kan ze niet 
M’n sokken zijn zo ongelijk 
Je weet niet wat je ziet 
Een zakdoek met een gat erin 
Dat noemt ze snel een blouse 
Marianneke is een lieve meid 
Ze is gewoon een snoes 
Want 

REFREIN 

Maar soms is ze behoorlijk stom 
Gaat alles verkeerd 
Maar dat ik zo lekker vrijen kan 
Jawel dat heeft ze mij geleerd 
Want 

REFREIN

Want er zijn jongens die doen het met tegenzin 
Er zijn jongens die vinden het fijn 
Maar Willem doet het met veel plezier oh 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn 

Want er zijn meisjes die doen het met tegenzin 
D’r zijn meisjes die vinden het fijn 
Marianneke doet het met veel plezier oh 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn oh yeah 
Wat zal ik daar gelukkig mee zijn!!

HUCKLEBUCK

HUCKLEBUCK

HUCKLEBUCK

HUCKLEBUCK
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ONE KISS - CALVIN HARRIS FT. DUA LIPA

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

Let me take the night, I love real easy
And I know that you’ll still wanna see me
On the Sunday morning, music real loud
Let me love you while the moon is still out
Something in you, lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need
One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One  One One   One  

I just wanna feel your skin on mine
Feel your eyes do the exploring
Passion in the message when you smile
Take my time
Something in you lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need
One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need
One  One   One   One
See a wonderland in your eyes
Might need your company tonight
Something in you lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need
One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need
One  One   One 

OP INSTRUMENTAAL: STAP - TIK NAAR VOOR

STAP - TIK NAAR VOOR

STAP - TIK NAAR VOOR

STAP - TIK NAAR VOOR

OP “YOU, ME EN SLEEP” ZONNESTRAALTJES GOOIEN 
MET BEIDE HANDEN

OP “YOU, ME EN SLEEP” ZONNESTRAALTJES GOOIEN 
MET BEIDE HANDEN

OP “YOU, ME EN SLEEP” ZONNESTRAALTJES GOOIEN 
MET BEIDE HANDEN
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ZOUTELANDE (FEAT. GEIKE ARNAERT) - BLØF

Niets is beter dan met jou de kou trotseren
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren
Maar we hebben geen geld in onze koude handen
Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen
Op mistroostige plekken je bij me te hebben
En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen
En met wodka en met bokking tussen reddingsbanden

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent

Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

In Zoutelande
In Zoutelande

IEDEREEN RUG NAAR VOOR
START STEM MAN: MAN-GROEP KWARTDRAAI

START STEM VROUW: VROUW-GROEP KWARTDRAAI
START SAMEN: BEIDE GROEPEN NAAR VOOR

TERUG MET RUG NAAR VOOR

MAN  |  VROUW
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COPACABANA - BARRY MANILOW

Her name was Lola, she was a showgirl
With yellow feathers in her hair and a dress cut down to there
She would merengue and do the cha-cha
And while she tried to be a star
Tony always tended bar
Across the crowded floor, they worked from eight til four
They were young and they had each other
Who could ask for more?

REFREIN
At the copa (co) Copacabana (Copacabana)
The hottest spot north of Havana (here)
At the copa (co) Copacabana
Music and passion were always the fashion
At the copa they fell in love
Copa, Copacabana

His name was Rico
He wore a diamond
He was escorted to his chair, he saw Lola dancing there
And when she finished, he called her over
But Rico went a bit to far
Tony sailed across the bar
And then the punches flew and chairs were smashed in two
There was blood and a single gun shot
But just who shot who?

At the copa (co) Copacabana (Copacabana)
The hottest spot north of Havana (here)
At the copa (co) Copacabana
Music and passion were always the fashion
At the copa, she lost her love
(Copa, Copacabana)
(Copa, Copacabana)
(Copacabana)
like in Havana
(Copa, banana)
Music and passion were always in fashion

Her name is Lola, she was a showgirl
But that was thirty years ago, when they used to have a show
Now it’s a disco, but not for Lola
Still in dress she used to wear
Faded feathers in her hair
She sits there so refined, and drinks herself half-blind
She lost her youth and she lost her Tony
Now she’s lost her mind

REFREIN ...

RAMENPOEST-BEWEGING EEN HAND RECHTS / LINKS

RAMENPOEST-BEWEGING EEN HAND RECHTS / LINKS

RAMENPOEST-BEWEGING DUBBEL

RAMENPOEST-BEWEGING DUBBEL
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OH JOLIE - BART VAN DEN BOSSCHE

REFREIN
Oh Jolie,Oh Jolie
Als ik jou maar even zie
Kan ik niet meer blijven staan
Ik wil met jou naar boven gaan

Ik ben een jongen van de buiten
Ik heb geen lief en ik heb geen duiten
Maar ik ben bij jou gestopt
Omdat mijn hart wat sneller klopt

Na een week vol van ellende
Files,Brussel tot Oostende
Opstaan,werken en gaan slapen
Wil ik bij jou wat liefde rapen

REFREIN

Oh Julie laat mij niet zitten
Ik wil in je tuintje spitten
Ik heb geen cent maar ik moet toch leven
‘k Zal je al mijn liefde geven

Laat me toch niet langer wachten
Ik zit hier al duizend nachten
Zeg me niet dat het niet kan
Oh Jolie,ik ben je man

REFREIN

Oh Jolie,ik ben genezen
Je hebt je liefde weer gegeven
Ik ben gelukkig en voldaan
Maar ik wil met jou nog hoger gaan

Oh Jolie,Oh Jolie
Als ik jou maar even zie
Kan ik niet meer blijven staan
Ik wil met jou nog hoger gaan

REFREIN (X2)

Oh Jolie,Oh Jolie
Oh Jolie,Jolie,Jolie
Oh Jolie,Oh Jolie
Oh Jolie,Jolie,Jolie

LASSO-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS
JIHAAA-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS

LASSO-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS
JIHAAA-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS

LASSO-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS
JIHAAA-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS

LASSO-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS
JIHAAA-PAS TWEE KEER RECHTS / LINKS
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MARRY YOU - BRUNO MARS

It’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you

Well I know this little chapel on the boulevard
We can go
No one will know
Oh c’mon girl
Who cares if we’re trashed
Got a pocket full of cash we can blow
Shots of Patron
And it’s on girl
Don’t say no no no no no
Just say yeah yeah yeah yeah yeah
And we’ll go go go go go
If you’re ready, like I’m ready

Cause it’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you

Oh
I’ll go get a ring
Let the choir bell sing like ooh
So what you wanna do
Lets just run girl
If we wake up and you want to break up
That’s cool
No I won’t blame you
It was fun girl
Don’t say no no no no no
Just say yeah yeah yeah yeah yeah
And we’ll go go go go go
If you’re ready, like I’m ready

Cause it’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you

Just say I do
Tell me right now baby
Tell me right now baby, baby
Just say I do
Tell me right now baby
Tell me right now baby, baby
Oh

it’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do
Hey baby, I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice
Who cares baby, I think I wanna marry you

JUST SING
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IK LEEF VOOR JOU - DAVID VANDYCK

Hoe kan ik met m’n ogen kijken als ik alleen maar jou wil zien?
Waar moet ik heen, wie kan ik zijn als ik een dag niet naast je sta?
Wat is mijn stem, wat is mijn hart zonder jou er middenin?
Waar moet ik heen als ik niet bij je ben?

Ik leef voor jou
M’n adem en m’n dromen
Laat ik moeiteloos aan jou alleen
Want alles wat ik ben, ben ik voor jou
Doe maar een blinddoek voor m’n ogen
Zonder jou blijft niets nog over
Zonder jou kan ik niet bestaan
Kan ik niet bestaan

Ik laat me leven door de liefde, ze brengt me waar ik komen wil
Een rivier die uit de oevers aan een nieuwe stroom begint
Geef mij je wereld, kleur mijn hart
Overspoel me met je lach
Het bij je zijn is waar alles begint

Ik leef voor jou
M’n adem en m’n dromen
Laat ik moeiteloos aan jou alleen
Want alles wat ik ben, ben ik voor jou
Doe maar een blinddoek voor m’n ogen
Zonder jou blijft niets nog over
Zonder jou kan ik niet bestaan
Kan ik niet bestaan

Zonder jou is alles donker
Leeg, verloren, koud en kil
Eindeloos en zonder reden
Nee, ik leef niet zonder jou
Zonder jou is alles stil

Ik leef voor jou
M’n adem en m’n dromen
Laat ik moeiteloos aan jou alleen
Want alles wat ik ben, ben ik voor jou
Doe maar een blinddoek voor m’n ogen
Zonder jou blijft niets nog over
Zonder jou kan ik niet bestaan
Kan ik niet bestaan
Kan ik niet bestaan
Oh ohohoooooo…
Ik kan niet zonder jou

TWEE BLOKKEN
STAP - TIK RECHTS / LINKS

OP “JOU” WIJZEN    

TWEE BLOKKEN
STAP - TIK RECHTS / LINKS

OP “JOU” WIJZEN    

TWEE BLOKKEN
STAP - TIK RECHTS / LINKS

OP “JOU” WIJZEN    

>>>>>
<<<<<
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GIVE IT UP - KC AND THE SUNSHINE BAND

Everybody wants you
Everybody wants your love
I’d just like to make you mine all night

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up

Everybody sees you
Everybody looks and stares
I’d just like to make you mine, all mine

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up

Give it up

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up

Everybody wants you
Everybody wants your love
I’d just like to make you mine all night

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now
Baby give it up
Give it up
Baby give it up

Can you give it, can you give it, give it up?
Come on baby I need your love
Give it up, some of your love
Come on and play the game of love
Everybody is on me, give it up ??
Come on baby, I need your love
Can I touch you, can I love you
Come on baby, baby, I love you
Can you give it, give it up?
Come on baby give me your love

INTRO HUPPELEN

HUPPEL HUPPEL
HANDEN ZIG ZAG

RONDRAAIEN ARM  VINGER RONDDRAAIEN

HUPPEL HUPPEL
HANDEN ZIG ZAG

RONDRAAIEN ARM  VINGER RONDDRAAIEN

HUPPEL HUPPEL
HANDEN ZIG ZAG

RONDRAAIEN ARM  VINGER RONDDRAAIEN

HUPPEL HUPPEL
HANDEN ZIG ZAG

RONDRAAIEN ARM  VINGER RONDDRAAIEN



41

RISIN - NATALIA

all my life I dreamed in colors
every rainbow had a meaning
I discovered
everyone said I wouldn’t last
they all said that I a was thing of the past

they try to bring me down
had to swallow my proud
nobody knew what I knew
I would survive

REFREIN
for every tear I cry
every wishful star
every dream I kept inside
for every mile I walked
every race I lost
every day that I ran out of time
Like every song I sung
Everyone I know
Every night I spend alone
like every horizon
I keep on trying
like the sun I’ll be risin’

ooh ooh

for every word that has been spoken
cause there been
another rule that has broken
the door that was open

don’t let them get in your head
make to the words they spread
the truth of it is
I still believe

for every tear I cry
every wishful star
every dream I kept inside
for every mile I walked
every race I lost
every day that I ran out of time
Like every song I sung
Everyone I know
Every night I spend alone
like every horizon
I keep on trying
like the sun I’ll be risin’

ooh risin’

I’m gonna keep on
I’m gonna keep on risin’
ooh risin’

REFREIN
ooh risin’

REFREIN
Horizon

INTRO HOOFD NAAR BENEDEN
STAP VINGERKNIP RECHTS / LINKS

STAP VINGERKNIP RECHTS / LINKS

KLAPPEN RECHTS / LINKS

KLAPPEN RECHTS / LINKS
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JIJ BENT ZO - JEROEN VAN DER BOOM

Zeg ik nee, zeg jij ja.
En wil ik gaan slapen,
wil jij ineens graag en oh
Zeg ik stop ga jij toch,
nog even door
En ik krijg geen gehoor.

Stroomt het bier uit de kraan,
wil jij naar huis.
Zeg ik laten we gaan,
geef jij niet thuis .
Maar het kan me niet schelen, want

REFREIN  
Jij bent zo
Ik heb je dan nooit anders gekend, en zo
zou ik jou ‘t liefste houden.
Je bent zo
Met jou verveel ik me geen moment, en oh
Ook al doe je echt geen moeite
Je bent zo
Ik raak gewoon nooit aan je gewend, zo
Wil ik verder leven samen met jou

Zal ik jou ooit begrijpen
Ik zou het niet willen
Ik hou van je grillen
Jij maakt dat ik nooit een dag
niet heb geleefd
Dus verras me maar weer
Ook al doet het soms zeer

En is wit in de mode
draag jij zwart
Weet je ‘t zeker
dan nog volg jij je hart
Iedereen zou zich schamen, maar

REFREIN  

Ik wil je echt niet anders
Ook al wil je meer tijd voor jou alleen
Toch voel ik me met jou zo samen een
Want ik weet dat je van me houdt

REFREIN  

Jij bent zo
Met jou verveel ik me geen moment, oh. Je bent zo, ik raak 
gewoon nooit aan je gewend zo
Wil ik verder leven samen 

UIT VOLLE BORST
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SHOTGUN - GEORGE EZRA

Homegrown alligator, see you later
Gotta hit the road, gotta hit the road
The sun it changed in the atmosphere
Architecture unfamiliar
I can get used to this

Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean
There’s a mountaintop that I’m dreaming of
If you need me you know were I’ll be
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone

The south of the equator, navigate it
Gotta hit the road, gotta hit the road
Deep-sea diving ‘round the clock, bikini bottoms, lager tops
I could get used to this

Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean
There’s a mountaintop that I’m dreaming of
If you need me you know were I’ll be
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone

We got two in the front
Two in the back
Sailing along
And we don’t look back

Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean
There’s a mountaintop that I’m dreaming of
If you need me you know were I’ll be
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone, a someone, a someone, someone

LINTEN

OP “YELLOW EN GREEN” LINTEN OMHOOG

OP “YELLOW EN GREEN” LINTEN OMHOOG

OP “YELLOW EN GREEN” LINTEN OMHOOG

LINTEN OMHOOG ARMEN RECHTS / LINKS
HOOG  HOOG - OPEN OPEN - VOOR  VOOR

LINTEN OMHOOG ARMEN RECHTS / LINKS
HOOG  HOOG - OPEN OPEN - VOOR  VOOR

LINTEN OMHOOG ARMEN RECHTS / LINKS
HOOG  HOOG - OPEN OPEN - VOOR  VOOR
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VALERIE - AMY  WINEHOUSE

Well sometimes I go out by myself
And I look across the water
And I think of all the things, what you’re doing
And in my head I paint a picture

Since I’ve come on home
Well my body’s been a mess
And I’ve missed your ginger hair
And the way you like to dress
Won’t you come on over
Stop making a fool out of me
Why don’t you come on over, Valerie?
Valerie
Valerie
Valerie

Did you have to go to jail
Put your house on up for sale, did you get a good lawyer?
I hope you didn’t catch a ten
I hope you find the right man who’ll fix it for you
And are you shopping anywhere
Changed the color of your hair, are you busy?
And did you have to pay that fine
That you were dodging all the time, are you still dizzy?

Since I’ve come on home
Well my body’s been a mess
And I’ve missed your ginger hair
And the way you like to dress
Won’t you come on over
Stop making a fool out of me
Why don’t you come on over, Valerie?
Valerie
Valerie
Valerie
Valerie

Well sometimes I go out by myself
And I look across the water
And I think of all the things, what you’re doing
And in my head I paint a picture

Since I’ve come on home
Well my body’s been a mess
And I’ve missed your ginger hair
And the way you like to dress
Won’t you come on over
Stop making a fool out of me
Why don’t you come on over, Valerie?  
Valerie Valerie Valerie Valerie Valerie Valerie Valerie

INTRO SNELLE STAP - TIK VOETEN TER PLAATSEN
HEUPWIEGEN OP 1 BEEN EN KNIPPEN  VINGER 

HEUPWIEGEN OP 1 BEEN EN KNIPPEN  VINGER 

HEUPWIEGEN OP 1 BEEN EN KNIPPEN  VINGER 

SNELLE STAP - TIK TER PLAATSEN

SNELLE STAP - TIK TER PLAATSEN

SNELLE STAP - TIK TER PLAATSEN
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DE SOLDAAT - NICK EN SIMON

Hij werd uitgezonden door Nederland.
Naar het verre land.
Waar het zo gevaarlijk is.
En thuis wacht daar zijn geliefde meid.
Die de brieven krijgt.
Van een jongen die ze mist.

Maar hij ziet een ster.
En die wijst hem de weg.
‘s avonds voor het slapen gaan.
Kijkt zij naar dezelfde maan.

Want al ben ik zo ver weg.
Geeft het troost als ik zeg.
Ik ben dicht bij je.
Zo dicht bij je.
Neem me mee in je hart.
Zo wordt mijn pijn halve smart.
Ik ben dicht bij je.
Blijf dicht bij je.
Zo ver weg.

Voor een maand had zij geen bericht gehad.
En lag er op de mat een officiele enveloppe.
‘t noodlot greep hem in de kraag.
In een hinderlaag.
En zijn brieven hielden op.

Nu ziet zij een ster.
En die wijst haar de weg.
‘s avonds voor het slapen gaan.
Kijkt zij naar dezelfde maan.

Al ben ik zo ver weg.
Geeft het troost als ik zeg,
Ik ben dicht bij je!
Zo dicht bij je.
Neem me mee in je hart.
Zo wordt mijn pijn halve smart.
Ik lijk dicht bij je.
Zo dicht bij je!
Zo ver weg!

Al ben ik zo ver weg.
Geeft het troost als ik zeg,
Ik ben dicht bij je!
Zo dicht bij je.
Neem me mee in je hart.
Zo wordt mijn pijn halve smart.
Ik lijk dicht bij je.
Zo dicht bij je!
Zo ver weg!

SOLDAAT MARCHEREN

SOLDAAT MARCHEREN

ZWAAIEN BEIDE ARMEN HOOG

ZWAAIEN BEIDE ARMENHOOG 

ZWAAIEN BEIDE ARMENHOOG 
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HIER BELANDEN - KE

Niets is beter dan met jou hier staan te zingen
Wij zijn mensen die van ’s morgens tot ’s avonds springen
Maar we hebben geen tijd om nu na te denken
Dus we staan aan de tap om drank te schenken
Om drank te schenken

En dan zingen we hier in dit grote tenthuis
Hoe hard we ook dansen worden nooit meer moe
Boven ons hoofd zien we de grote lampen
Wij zijn blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
We swingen hier in dit grote tenthuis
Maakte ons toch al niet uit waar we waren
We bestellen onszelf een bier of wat water
Wij zijn blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Niets is mooier dan met jou den Bemd doorkruisen
Op de leukste plekken - je bij me te hebben
En te zien dat het goed is, zien dat ze feesten
En met vrienden en familie - tussen zwaaiende handen

Ahaaaa

En dan zingen we hier in dit grote tenthuis
Hoe hard we ook dansen worden nooit meer moe
Boven ons hoofd zien we de grote lampen
Wij zijn blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
We swingen hier in dit grote tenthuis
Maakte ons toch al niet uit waar we waren
We bestellen onszelf een bier of wat water
Wij zijn blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Wij zijn blij dat je hier bent
Wij zijn blij dat je hier bent
Wij zijn blij dat je hier bent
Wij zijn blij dat je hier bent

En dan zingen we hier in dit grote tenthuis
Hoe hard we ook dansen worden nooit meer moe
Boven ons hoofd zien we de grote lampen
Wij zijn blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Wij zijn blij dat je hier bent
Wij zijn blij dat je hier bent
Wij zijn blij dat je hier bent

We swingen hier in dit grote tenthuis
Maakte ons toch al niet uit waar we waren
We bestellen onszelf een bier of wat water
Wij zijn blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Hier belanden
Hier belanden
Hier belanden

IEDEREEN RUG NAAR VOOR
START STEM MAN: MAN-GROEP KWARTDRAAI

START STEM VROUW: VROUW-GROEP KWARTDRAAI
START SAMEN: BEIDE GROEPEN NAAR VOOR

TERUG MET RUG NAAR VOOR

MAN  |  VROUW






