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DJ PAUL ELSTAK - RAINBOW IN THE SKY

I wanna see the rainbow high in the sky
I wanna see you and me on a bird flying away
Then I hope to see your smile every night and day

Rainbow high in the sky
You and me on a bird flying away
Then I hope to see your smile every night and day

I wanna make love to you
lead you to tomorrow
I wanna feel the sunshine after rain
We can reach out to the sky
No more pain and no more sorrow
For you Im the one that I could never be, never be...

Rainbow high in the sky
You and me on a bird flying away
Then I hope to see your smile every night and day

REGENBOOGLNTEN
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GERT VERHULST - ALTIJD

Ik loop bij jou de deur niet plat
Tis jouw verjaardag die ik vergat
Ik hang niet 10 keer aan de lijn
Maar als het moet zal ik er zijn

Ik ga niet vaak met jou op pad
Maar geloof me dat is niet omdat
Ik jou vergeet dat is maar schijn
Want als het moet zal ik er zijn

REFREIN
Altijd, altijd
Altijd gaan de deuren van mijn hart weer voor je open
Altijd, altijd
altijd zal de liefde tussen onze muren slopen
Zijn je zorgen nog zo groot of klein
Als het moet zal ik er voor je zijn

Ik appte niet altijd terug
Ik lees het wel maar veel te vlug
Ik droog je tranen, draag je pijn
Als het moet zal ik er zijn

Ik vroeg je niet voor ieder feest
Maar toch, als jij er bent geweest
Voel ik me beter, is het fijn
Dus als het moet zal ik er zijn

REFREIN

Ben je soms onzeker spoken, spoken door je hoofd
Zet je zorgen maar gerust op zij
Jij zit eeuwig in mijn hart als jij me maar beloofd
Dat jij er ook altijd zult zijn voor mij

REFREIN ×2

Zijn je zorgen nog zo groot of klein
Als het moet zal ik er voor je zijn

KICK LINKS KICK RECHTS BIJ REFREIN

LAATSTE REFREIN ZWAAIEN ARMEN HOOG 
RECHTS LINKS



5

MARCO BORSATO & DAVINA MICHELLE - HOE HET DANST

(MARCO BORSATO)
Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand
Maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan
Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan
Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan

Wil je weten hoe het danst zonder mij
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als dat beter is

Heeft het leven dan meer glans zonder mij
Krijgt de liefde weer een kans zonder mij
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

(DAVINA MICHELLE)
De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht
Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht
Ik kan niet met je praten dus ik hou me stil
Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil

Wil je weten hoe het danst zonder mij
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als dat beter, als dat beter is

(DAVINA MICHELLE & MARCO BORSATO)
Heeft het leven dan meer glans zonder mij
Krijgt de liefde weer een kans zonder mij
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

Ga maar kijken hoe het danst
Ga maar kijken hoe het danst
Het is niet dat ik niet wil
Maar heel de weg lijk ik vergeten
Zou niet weten welke richting
Welke weg nog leidt naar jou

(MARCO BORSATO)
Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand

(DAVINA MICHELLE & MARCO BORSATO)
Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou
Ook al mis ik de balans zonder jou
Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou
Als het beter, als dat beter is

Ga maar kijken hoe het danst zonder mij
Geef de liefde weer een kans zonder mij
Als het het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als het beter is

Ga maar kijken hoe het danst
Ga maar kijken hoe het danst

Wil je weten hoe het danst zonder mij
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

VOL PASSIE EN INLEVING
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TONES AND I - DANCE MONKEY

They say, oh my god, I see the way you shine
Take your hand, my dear, and place them both in mine
You know you stopped me dead when I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

I see you, see you, see you every time
And, oh my, I, I like your style
You make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

So I say
Dance for me  
Dance for me
Dance for me oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me  
Move for me
Move for me ay ay ay
And when you’re done, I’ll make you do it all again

I said, oh my god, I see you walking by
Take my hands, my dear, and look me in my eyes
Just like a monkey I’ve been dancing my whole life
And you just beg to see me dance just one more time

I see you, see you, see you every time
And, oh my, I, I like your style
You make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

So I say
Dance for me
Dance for me
Dance for me oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me
Move for me
Move for me ay ay ay
And when you’re done I’ll make you do it all again

They say
Dance for me
Dance for me
Dance for me oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me
Move for me
Move for me ay ay ay
And when you’re done I’ll make you do it all again

They say
Dance for me
Dance for me
Dance for me oh oh oh
I’ve never seen anybody do the things you do before
They say
Move for me
Move for me
Move for me ay ay ay
And when you’re done I’ll make you do it all again

KOM-BEWEGING MET HANDEN / VINGERS

KOM-BEWEGING MET HANDEN / VINGERS

KOM-BEWEGING MET HANDEN / VINGERS

KOM-BEWEGING MET HANDEN / VINGERS

SMOOTH SCHOUDERBEWEGING 
(DRAAI ACHTER RECHTS LINKS)

SMOOTH SCHOUDERBEWEGING 
(DRAAI ACHTER RECHTS LINKS)

SMOOTH SCHOUDERBEWEGING 
(DRAAI ACHTER RECHTS LINKS)

SMOOTH SCHOUDERBEWEGING 
(DRAAI ACHTER RECHTS LINKS)
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IMAGINE DRAGONS - ON TOP OF THE WORLD

If you love somebody
Better tell them why they’re here ‘cause
They just may run away from you

You’ll never know what went well
Then again it just depends on
How long of time is left for you

I’ve had the highest mountains
I’ve had the deepest rivers
You can have it all but life keeps moving

Now take it in but don’t look down

‘Cause I’m on top of the world, ‘ey
I’m on top of the world, ‘ey
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ey
Been holding it in for a while, ‘ey
Take it with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world

I’ve tried to cut these corners
Try to take the easy way out
I kept on falling short of something

I could have gave up then but
Then again I couldn’t have ‘cause
I’ve traveled all this way for something

Now take it in but don’t look down

‘Cause I’m on top of the world, ‘ey
I’m on top of the world, ‘ey
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ey
Been holding it in for a while, ‘ey
Take it with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world

‘Cause I’m on top of the world, ‘ey
I’m on top of the world, ‘ey
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ey
Been holding it in for a while, ‘ey
Take it with me if I can
Been dreaming of this since a child

And I know it’s hard when you’re falling down
And it’s a long way up when you hit the ground
Get up now, get up, get up now

And I know it’s hard when you’re falling down
And it’s a long way up when you hit the ground
Get up now, get up, get up now

‘Cause I’m on top of the world, ‘ey
I’m on top of the world, ‘ey
Waiting on this for a while now
Paying my dues to the dirt
I’ve been waiting to smile, ‘ey
Been holding it in for a while, ‘ey
Take it with me if I can
Been dreaming of this since a child
I’m on top of the world

WERELDBOL
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RENÉ KARST - ATJE VOOR DE SFEER

REFREIN
Nananananana, nanana
Atje voor de sfeer, voor de sfeer
Atje voor de sfeer
Nananananana, nanana
Atje voor de sfeer, voor de sfeer
Atje voor de sfeer
Nananananana, nanana
Atje voor de sfeer, voor de sfeer
Atje voor de sfeer
Nananananana, nanana
Atje voor de sfeer, voor de sfeer
Atje voor de sfeer
Atje voor de sfeer

Wil jij erover praten
Dat is wat ze me vroeg
En of ik had gedronken
En ik dacht, net genoeg
Maar soms zijn er van die feestjes
Dan zeg je toch geen nee
Maar ze draaide daar een nummer
En dan drink je vrolijk mee
Ze zongen Nanananananana
En daarna moest die leeg
In één keer naar binnen
Tot ik een nieuwe kreeg

Het leven is te kort om nuchter te blijven
Dat zei m’n opa vroeger al en m’n opa had gelijk
Het leven is te kort om nuchter te blijven
En dat is dus de reden dat ik op m’n opa lijk

Nananananana, nanana
Atje voor de sfeer, voor de sfeer
Atje voor de sfeer
Nananananana, nanana
Atje voor de sfeer, voor de sfeer
Atje voor de sfeer
Atje voor de sfeer

Dat is dan weer zo’n liedje
Dat spookt je door je hoofd
En die tijdens het slapen je van je rust beroofd
Een dag of zeven later, toen ging ik weer op stap
Was Atje nou een kroeg of gewoon een goeie grap?
Ik hoorde Nanananananana
En iedereen zong mee
Zou Atje daar nou binnen zijn?
Ik had echt geen idee

Het leven is te kort om nuchter te blijven
Dat zei m’n opa vroeger al en m’n opa had gelijk
Het leven is te kort om nuchter te blijven
En dat is dus de reden dat ik op m’n opa lijk

Het leven is te kort om nuchter te blijven
Dat zei m’n opa vroeger al en m’n opa had gelijk
Het leven is te kort om nuchter te blijven
En dat is dus de reden dat ik op m’n opa lijk
En we zongen:

REFREIN

GROTE PINTEN BIER
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DAVINA MICHELLE - DUURT TE LANG

We konden over alles praten, alles
Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles
In een brief, in een sms’je, in een liedje schreef ik
Ik zal alles voor je doen en voor je liefde leef ik
En die liefde kreeg ik, en vaak in overmate
Je kon de drempels van het leven aan me overlaten
Ik zag die meiden haten want ik had m’n superheld
Je had je vrienden net te vaak over mij verteld
Nu staren we samen naar de tafel met de mondjes dicht
Met blikken die vanzelf spreken in ons gezicht
Ik heb het overgrote deel van alles aangericht
Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht
Dus doe je ogen dicht, voor onze laatste set
En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed
Shit ... maar morgen is de pijn terug
Staan we uren op de halte rijd de trein terug

Het duurt te lang     
We staan hier al een tijdje en we moeten door
Dus voor de laatste keer het spijt me, het duurt te lang
Het duurt te lang, we staan stil
Wat jij wil, wat ik wil, het duurt te lang

Twee stille mensen aan de tafel het is geen gezicht
Ik kan die route niet belopen met m’n ogen dicht
Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou
En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou
En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas
En daarna valt er weer een traan en pak ik weer me tas
En, daarna hou ik je weer stevig vast
En leg m’n kleren weer terug in de kast
Dus, ik hou je nog een poosje vast
Want dan vergeet je nog hoe boos je was
Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet
Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied
De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat
Een soort van gouden verf op een blok verdriet
Conflicten zijn normaal maar het moet ons niet verstikken
M’n tranen vallen niet dus laat ik het liedje snikken

Het duurt te lang
We staan hier al een tijdje en we moeten door
Dus voor de laatste keer het spijt me, het duurt te lang
Het duurt te lang, we staan stil
Wat jij wil, wat ik wil, het duurt te lang

ZWAAIEN HANDEN DOOR ELKAAR HOOG

ZWAAIEN HANDEN DOOR ELKAAR HOOG
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SUZAN EN FREEK - ALS HET AVOND IS

Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil
Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn, nu is het stil
Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht ‘hoor je mij 
misschien?’

Ik weet gewoon niet hoe,
Bij alles wat ik doe

Ik kan het niet hebben als het avond is, oh want ‘s avonds mis ik 
je vaak
Je weet dat ik niet luister als je praat als dit en me raakt als dit 
en dan gaat
Zeg me dat het goed komt, geef me stukjes toekomst, of moet ik 
je maar laten gaan?
Ik kan het niet hebben als het avond is, ik heb je vaak gemist 
inderdaad

Nu sta je hier weer voor me, ik twijfel geen seconde, voel jij dit ook?
Jouw hand in de mijne, of is dit te weinig om door te gaan?
Bij alles wat je zegt, ik voel niet dat je vecht, is dit klaar misschien?

Ik weet gewoon niet hoe
Bij alles wat ik doe

Ik kan het niet hebben als het avond is, oh want ‘s avonds mis ik 
je vaak
Je weet dat ik niet luister als je praat als dit en me raakt als dit 
en dan gaat
Zeg me dat het goed komt, geef me stukjes toekomst, of moet ik 
je maar laten gaan?
Ik kan het niet hebben als het avond is, ik heb je vaak gemist 
inderdaad

Ik kan het niet hebben als het avond is, oh want ‘s avonds mis ik 
je vaak
Ik kan het niet hebben als het avond is, ik heb je vaak gemist 
inderdaad

NAAR ELKAAR IN TWEE GROEPEN
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DE GROTE PETER VAN DE VEIRE OCHTENDSHOW - DANS DJ DANS

Zeg dj / ‘t feestje mag nu komen
Begin van dik genieten en van dromen
En we gaan we gaan we gaan
Vanavond doooooor

Hey hey hey hey

Ik kan mezelf nog amper bedwingen
Mijn lijf gaat op en neer / ik moet gaan springen
En we gaan we gaan we gaan
Vanavond doooooor

Ok / lekkere dieren op de dansvloer
Het is die tijd van de avond om te zwieren met de staart
En te dansen als een paard 
Want zo meteen gaan we naar links / naar rechts / naar voor en 
weer lekker achteruit …

En alle dj’s gaan naar links naar links naar links
En alle dj’s gaan naar rechts naar rechts naar rechts
Dan gaan we allemaal naar voor naar voor naar voor
En met zijn allen weer naar achteren … o o o

Naar links naar links naar links
En alle dj’s gaan naar rechts naar rechts naar rechts
Dan gaan we allemaal naar voor naar voor naar voor
En met zijn allen weer naar achteren … o o o

De radio gaat hier ontploffen
Schiet uit mijn kleren en uit mijn sloffen
En we gaan we gaan we gaan
Vanavond doooooor

Hey hey hey hey

Mijn microfoon wordt alleen maar groter
Mijn lijf wordt zotter en idioter
En we gaan we gaan we gaan
Vanavond doooooor

En alle dj’s gaan naar links naar links naar links
En alle dj’s gaan naar rechts naar rechts naar rechts
Dan gaan we allemaal naar voor naar voor naar voor
En met zijn allen weer naar achteren … o o o

Naar links naar links naar links
En alle dj’s gaan naar rechts naar rechts naar rechts
Dan gaan we allemaal naar voor naar voor naar voor
En met zijn allen weer naar achteren … o o o

ALLES GEVEN NAAR LINKS EN RECHTS 
VOOR EN ACHTER STAPPEN
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GUUS MEEUWIS - GEEF MIJ NU JE ANGST

Je zegt ‘Ik ben vrij’, maar jij bedoelt ‘Ik ben zo eenzaam’
je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te dromen
want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij
Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn.

Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint te trillen
ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.
Elkaar nu een dienst bewijzen dat is alles wat ik vraag
zet weg nu die angst ik wist het al het is mijn dag vandaag.

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.
zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou.

Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niks, je mag best zwijgen.
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen.
Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.
Want dan zul je zien als je straks wakker wordt dat jij weer lacht.

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan.
Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.

Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan
Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou

LICHTJES EN WIEGEN
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VOLUMIA! - BLIJF BIJ MIJ

Papara……   

Als de zon niet meer zou schijnen
als het licht werd uitgedaan
Als het maanlicht zou verdwijnen
zou ik in het donker staan

Maar ik zou je zeker vinden
vinden met mijn ogen dicht
Want jouw lach zal mij verblinden
Als je lacht dan wordt het licht
     
Ik wil jou voor altijd, ik wil jou echt nooit meer kwijt
Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me
Nee, ik wil niet dat je gaat, misschien is morgen wel te laat
dus blijf bij mij, ohohohoh, blijf bij mij

Papara……   

Als de aarde niet zou draaien
in het eindeloze blauw
was er nog geen dag verloren
want mijn wereld draait om jou

Ik wil jou voor altijd, ik wil jou echt nooit meer kwijt
Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me
Nee, ik wil niet dat je gaat, misschien is morgen wel te laat
dus blijf bij mij, ohohohoh, blijf bij mij

Blijf bij mij, want ik heb het koud
Blijf bij mij, als je van me houdt dan
gaat er niets meer fout, ik weet jij hoort bij mij
En als je bij me bent, heb ik de wereld aan mijn voeten liggen

Als ik jou niet meer zou horen
en de liefde was voorbij
was ik hopeloos verloren
dus waarom blijf je niet bij mij

Ik wil jou voor altijd, ik wil jou echt nooit meer kwijt
Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me
Nee, ik wil niet dat je gaat, misschien is morgen wel te laat
dus blijf bij mij, ohohohoh, blijf bij mij

Papara……   

Blijf bij mij
Papara…
Blijf bij mij

ACHTERGRONDPAS 

ACHTERGRONDPAS 

ACHTERGRONDPAS 
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JAN SMIT - ALS DE MORGEN IS GEKOMEN

Ik lig gebroken in mijn bed   
Heb net de douche weer uitgezet
Ik wilde wel maar het ging niet echt
M’n kater won weer het gevecht
Heb weer verloren van de fles
Bovendien, wil niemand mij zo zien

‘k Stond wat te praten in ‘t cafe
Een aantal vrienden met mee
Ik zag je niet maar jij kwam aan
En ging meteen dicht bij me staan
Je gooide alle remmen los
Leuke tijd, maar nu ben ik het kwijt

Als de morgen is gekomen                  
En alles wat ik hebt mee gemaakt allang verdwenen is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis

Ik was zo blij dat jij er was
Alleen je vulde steeds m’n glas
De lampen aan, mijn lichtje uit
M’n laatste rondje tot de sluit
Het was aan het einde van de dag
Maar voor mij, was die allang voorbij

Als de morgen is gekomen                 
En alles wat ik hebt mee gemaakt allang verdwenen is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis

Hoop dat me dit nooit meer gebeurd
T’is al te laat maar niet getreurd
Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan

Als de morgen is gekomen                    
En alles wat ik hebt mee gemaakt allang verdwenen is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis

START OP “ALS” STAPPEN VIERKANT 
VOOR RECHTS ACHTER LINKS

START OP “ALS” STAPPEN VIERKANT 
VOOR RECHTS ACHTER LINKS

START OP “ALS” STAPPEN VIERKANT 
VOOR RECHTS ACHTER LINKS
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ZARA LARSSON - LUSH LIFE

REFREIN
I live my day as if it was the last  
Live my day as if there was no past
Doin’ it all nite, all summer
Doin’ it the way I wanna

Yeah I’mma dance my heart out ’til the dawn
But I won’t be done when morning comes
Doin’ it all nite, all summer
Gonna spend it like no other   

It was a crush     
But I couldn’t, couldn’t get enough
It was a rush
But I gave it up

It was a crush
Now I might have went and said too much
But that’s all it was
So I gave it up

REFREIN

It was a crush    
I kept saying I’mma stay in touch
But that thing went bust
So I gave it up

No tricks, no bluff
I’m just better off without them cuffs
Yeah the sun won’t set on us

Went low, went high
Still waters run dry
Gotta get back in the groove
I ain’t ever worry

Went low, went high
What matters is now
Getting right back in the mood

REFREIN

Now I’ve found another crush
The lush life’s given me a rush
Had one chance to make me blush
Second time is one too late

Now I’ve found another crush
The lush life’s given me a rush
Had one chance to make me blush
Second time is one too late

REFREIN

Now I’ve found another crush
The lush life’s given me a rush
Had one chance to make me blush
Second time is one too late

Now I’ve found another crush
The lush life’s given me a rush
Had one chance to make me blush
Second time is one too late

STATISCH EN KORTE KLAPJES RECHTS HOOG

STATISCH EN KORTE KLAPJES RECHTS HOOG

STATISCH EN KORTE KLAPJES RECHTS HOOG

STATISCH EN KORTE KLAPJES RECHTS HOOG

STAP RECHTS LINKS STEVIG

STAP RECHTS LINKS STEVIG

STAP RECHTS LINKS STEVIG

STAP RECHTS LINKS STEVIG



16

WIM SOUTAER - ALLEMAAL

Veel te vaak gezworven
In het holst van de nacht
Mezelf te vaak bedrogen
Te veel afgewacht
Maar genoeg is genoeg
Dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons
De ommekeer
Overal gekeken en
Overal gezocht
Alles vergeleken en

Alles terug verkocht
Maar genoeg is genoeg
Dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons
De ommekeer

REFREIN
We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja, we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen
In hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Allemaal

Eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd
Eindelijk die eindeloze strijd die wordt beloond
En ik zie het nu weer
Alles komt goed
We gaan een gouden tijd tegemoet

REFREIN

Dit is de dag
Dit is het moment
Waar iedereen zich in herkent
Dit is het vuur dat in ons brand

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja, we omarmen het leven
We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja, we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen
In hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Ja, we gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen
In hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Ja, we genieten van het leven

VOL LIEFDE
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 ZAC BROWN BAND - TOES

I got my toes in the water, ass in the sand
Not a worry in the world, a cold beer in my hand
Life is good today, life is good today

Well, the plane touched down just about three o’clock
And the city’s still on my mind
Bikinis and palm trees danced in my head
I was still in the baggage line
Concrete and cars are their own prison bars like this life I’m living in
But the plane brought me farther
I’m surrounded by water
And I’m not going back again

I got my toes in the water, ass in the sand
Not a worry in the world, a cold beer in my hand
Life is good today, life is good today

Adiós and vaya con Dios
Yeah I’m leaving GA
And if it weren’t for Tequila and pretty senoritas
I’d have no reason to stay
Adiós and vaya con Dios
Yeah I’m leaving GA
Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one
And grab my guitar and play

Four days flew by like a drunk Friday night
As the summer drew to an end
They can’t believe that I just couldn’t leave
And I bid adieu to my friends
Because my bartender she’s from the islands
Her body’s been kissed by the sun
And coconut replaces the smell of the bar
And I don’t know if it’s her or the Rum

I got my toes in the water, ass in the sand
Not a worry in the world, a cold beer in my hand
Life is good today, life is good today

Adiós and vaya con Dios
A long way from GA
Yes and all the muchachas they call me Big Poppa
When I throw pesos their way
Adiós and vaya con Dios
A long way from GA
Someone do me a favor and pour me some Jaeger
And I’ll grab my guitar and play

Adiós and vaya con Dios
Going home now to stay
The senoritas don’t care-o when there’s no dinero
Yeah, I got no money to stay
Adiós and vaya con Dios
Going home now to stay

(Just gonna prop up by the lake)
And put my ass in a lawn chair
Toes in the clay
Not a worry in the world a PBR on the way
Life is good today
Life is good today
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 JEROEN VAN DER BOOM - JIJ BENT ZO

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
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MUMFORD AND SONS - THE CAVE

It’s empty in the valley of your heart    
The sun it rises slowly as you walk
away from all the fears
and all the faults you’ve left behind

The harvest left no food for you to eat   
You cannibal, you meat-eater, you see
but I have seen the same
I know the shame in your defeat

But I will hold on hope     
And I won’t let you choke
on the noose around your neck
And I’ll find strength in pain
And I will change my ways
I’ll know my name as it’s called again

‘Cause I have other things to fill my time 
You take what is yours and I’ll take mine
Now let me at the truth
which will refresh my broken mind

So tie me to a post and block my ears 
I can see widows and orphans through my tears
And know my call despite my faults
and despite my growing fears

But I will hold on hope    
And I won’t let you choke
on the noose around your neck
And I’ll find strength in pain
And I will change my ways
I’ll know my name as it’s called again

So come out of your cave walking on your hands 
and see the world hanging upside down
You can understand dependence
when you know the maker’s land

So make your Siren’s call
And sing all you want
I will not hear what you have to say

‘Cause I need freedom now
And I need to know how
To live my life as it’s meant to be

And I will hold on hope        
And I won’t let you choke
on the noose around your neck
And I’ll find strength in pain
And I will change my ways
I’ll know my name as it’s called again

STATISCH VOOR KIJKEN 

STATISCH VOOR KIJKEN 

STATISCH VOOR KIJKEN 
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DRAAI TWEE BLOKKEN RUG NAAR ELKAAR
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TOTO - HOLD THE LINE

It’s not in the way that you hold me
It’s not in the way you say you care
It’s not in the way you’ve been treating my friends
It’s not in the way that you stayed till the end
It’s not in the way you look
Or the things that you say that you’ll do

Hold the line, love isn’t always on time
Oh, oh, oh
Hold the line, love isn’t always on time
Oh, oh, oh

It’s not in the words that you told me, girl
It’s not in the way you say you’re mine, ooh
It’s not in the way that you came back to me
It’s not in the way that your love set me free
It’s not in the way you look
Or the things that you say that you’ll do

Hold the line, love isn’t always on time
Oh, oh, oh
Hold the line, love isn’t always on time
Oh, oh, oh

It’s not in the words that you told me
It’s not in the way you say you’re mine, ooh
It’s not in the way that you came back to me
It’s not in the way that your love set me free
It’s not in the way you look
Or the things that you say that you’ll do

Hold the line, love isn’t always on time
Oh, oh, oh
Hold the line, love isn’t always on time
Oh, oh, oh
Love isn’t always on time

Hold the line, love isn’t always on time
Love isn’t always, love isn’t always on time
Hold the line, love isn’t always on time
Love isn’t always on time
Love isn’t always on time
Love isn’t always on time
Oh, oh, oh
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TOTO - AFRIKA

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 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

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 Serangetti
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 passed some rains down in Africa
I bless the rains down in Africa,
I passed some rains down in Africa
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time to do the things
We never had
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 THE WHITE STRIPES - SEVEN NATION ARMY

I’m gonna fight ‘em off  
A seven nation army couldn’t hold me back

They’re gonna rip it off
Taking their time right behind my back
And I’m talking to myself at night because I can’t forget
Back and forth through my mind
Behind a cigarette
And the message coming from my eyes says leave it alone

Don’t want to hear about it
Every single one’s got a story to tell
Everyone knows about it
From the Queen of England to the hounds of hell

And if I catch it coming back my way
I’m gonna serve it to you
And that ain’t what you want to hear
But thats what I’ll do
And the feeling coming from my bones
Says find a home

I’m going to Wichita
Far from this opera for evermore
I’m gonna work the straw
Make the sweat drip out of every pore
And I’m bleeding, and I’m bleeding, and I’m bleeding
Right before the lord

All the words are gonna bleed from me and I will think no more
And the stains coming from my blood
Tell me go back home

MARCHEREN EN MUZIEKALE STUK WIEGEN VOOR 
ACHTER STATUS QUO GEWIJS
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  CRAZYTOWN - BUTTERFLY

REFREIN
Come my lady
Come, come my lady
You’re my butterfly
Sugar baby
Come my lady
Come, come my lady
You’re my butterfly
Sugar baby

Such a sexy, sexy, pretty little thing
Fierce nipple pierce
You got me sprung with your tongue ring
And I ain’t gonna lie
cos your loving gets me high
So to keep you by my side
There’s nothing that I won’t try
Butterflies in her eyes and looks
to kill
Time is passing
I’m asking, could this be real
‘Cause I can’t sleep, I can’t hold still
The only thing I really know is
she got sex appeal
I can feel too much is never enough
You’re always there to lift me up
When these times get rough
I was lost, now I’m found
Ever since you’ve been around
You’re the woman that I want
So yo, I’m putting it down

REFREIN

I don’t deserve you
Unless it’s some kind of hidden message
To show me life is precious
Then I guess it’s true
To tell the truth,
I really never knew
‘til I met you
I was lost and confused
Twisted and used up
Knew a better life existed but
thought that I missed it
My lifestyle’s wild
I was living like a wild child
Trapped on a short leash
Paroled the police files
And yo, what’ s happening now?
I see the sun breaking
Shining through dark clouds
And a vision of you standing out
in a crowd

REFREIN

Hey sugar momma, come and dance with me
The smartest thing you ever did was
take a chance with me
So whatever tickles your fancy
Girl, it’s you like Sid and Nancy
So sexy, almost evil
Talkin’ about butterflies in my head
I used to think happy endings were only
in the books I read
But you made me feel
alive when
I was almost dead
You filled that empty space with the love
I used to chase
And as far as I can see, it don’t get better than this
So butterfly, here is a song
And it’s sealed with a kiss and a thank you miss

REFREIN

KOM KOM BEWEGING VLINDERVINGERS, KUSJE GOOIEN
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  REGI - SUMMER LIFE

Young hearts rollin’ down the highway with nowhere to go,
Top down, blastin’ Boys Of Summer on the radio,

We were barefoot lovers on the beach
The sand beneath our feet
The freckles on your cheeks
When I close my eyes I can stil taste
The sea-salt on your face
Our bodies in the waves

Summer life had us up al night
Singing na na naay, na na nayo
Sunny days took our breath away
Singing na na naay, na na nayo

And we knew that the sun would set
Yeah we knew that it had to end
Those days are gone, now I’m on my own
Singing na na naay, na na nayo

na na naay, na na nayo
na na naay, na na nayo

I’m okay because I’ll always keep the memories
Tan-lines fade but I won’t forget what you meant to me

Yeah we were barefoot lovers on the beach
The sand beneath our feet
The freckles on your cheeks
When I close my eyes I can stil taste
The sea-salt on your face
Our bodies in the waves

Summer life had us up al night
Singing na na naay, na na nayo
Sunny days took our breath away
Singing na na naay, na na nayo

And we knew that the sun would set
Yeah we knew that it had to end
Those days are gone, now I’m on my own
Singing na na naay, na na nayo

na na naay, na na nayo
na na naay, na na nayo

Summer life had us up al night
Singing na na naay, na na nayo
Sunny days took our breath away
Singing na na naay, na na nayo

na na naay, na na naay, na na nayo

STRANDBALLEN + ZONNEBRIL
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  EAGLE EYE CHERRY - SAVE TONIGHT

Go on and close the curtains     
‘cause all we need is candlelight
You and me and the bottle of wine
gonna hold you tonight, oh yeah

Well, we know I’m going away
And how I wish, I wish it weren’t so
so take this wine and drink with me
let’s delay our misery...

Save tonight      
And fight the break of dawn    
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone
Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone

There’s a log on the fire
and it burns like me for you
Tomorrow comes with one desire..
to take me away, it’s true

It ain’t easy to say goodbye
darling please don’t start to cry
‘cause girl you know I’ve got to go
and Lord I wish it wasn’t so

Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone
Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone

Tomorrow comes to take me away
I wish that I, that I could stay
but girl you know I’ve got to go, oh
and Lord I wish it wasn’t so

Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone
Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone
Save tonight
And fight the break of dawn
Come tomorrow
Tomorrow I’ll be gone
Tomorrow I’ll be gone
Tomorrow I’ll be gone
Tomorrow I’ll be gone

Save Tonight.. Save Tonight..
Save Tonight.. Save Tonight
Oh thats Right
Save Tonight.. Save Tonight..
Save Tonight

STAPPEN RECHTS LINKS 
RIJ OM EN OM
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  CHEAP TRICK - I WANT YOU TO WANT ME

I want you to want me    
I need you to need me
I’d love you to love me
I’m beggin’ you to beg me

I want you to want me
I need you to need me
I’d love you to love me
I’ll shine up the old brown shoes,
put on a brand-new shirt
I’ll get home early from work
if you say that you love me

Didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’? 
Oh, didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’?
Feelin’ all alone without a friend,
you know you feel like dyin’
Oh, didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’?

I want you to want me
I need you to need me
I’d love you to love me
I’m beggin’ you to beg me
I’ll shine up the old brown shoes,
put on a brand-new shirt
I’ll get home early from work
if you say that you love me

Didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’?
Oh, didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’?
Feelin’ all alone without a friend,
you know you feel like dyin’
Oh, didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’?
Feelin’ all alone without a friend,
you know you feel like dyin’
Oh, didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’?

I want you to want me
I need you to need me
I’d love you to love me
I’m beggin’ you to beg me
I want you to want me
I want you to want me   
I want you to want me
I want you to want me

KNIPPEREN WIEGEN RECHTS LINKS TWEE HANDEN

KNIPPEREN WIEGEN RECHTS LINKS TWEE HANDEN

KNIPPEREN DOLLY DOTS GEWIJS

KNIPPEREN DOLLY DOTS GEWIJS

KLAPPEN
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ABBA - GIMME GIMME GIMME

Half past twelve
And I’m watching the late show in my flat all alone
How I hate to spend the evening on my own
Autumn winds
Blowing outside my window as I look around the room
And it makes me so depressed to see the gloom
There’s not a soul out there
No one to hear my prayer
Gimme gimme gimme a man after midnight
Won’t somebody help me chase the shadows away
Gimme gimme gimme a man after midnight
Take me through the darkness to the break of the day

Movie stars
Find the end of the rainbow with a fortune to win
It’s so different from the world I’m living in
Tired of t v
I open the window and I gaze into the night
But there’s nothing there to see no one in sight
There’s not a soul out there
No one to hear my prayer

Gimme gimme gimme a man after midnight  
Won’t somebody help me chase the shadows away
Gimme gimme gimme a man after midnight
Take me through the darkness to the break of the day
Gimme gimme gimme a man after midnight
Gimme gimme gimme a man after midnight

STAP EN DRAAI + DISCOVINGER

STAP EN DRAAI + DISCOVINGER

DRIE MAAL

DRIE MAAL
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 CONNY VANDENBOS - EEN ROOSJE, M’N ROOSJE

Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting  
En hij weet nog precies wat ze zei
Hij vergeet nooit toen zij in z’n armen
Voor ‘t eerst zei “de liefste ben jij”
Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag
Haar grapjes, haar ernst en haar trouw
En hij weet nog precies hoe ze lachte
Toen hij zei “’k maak een liedje voor jou”

REFREIN
Ik geef je een roosje m’n Roosje
Ik geef je een roos elke dag
En ik hou van jou, tot de wei zonder dauw
En de echo niet lacht om een lach

Ik zag ze zo vaak in ons straatje
Een oud heel tevreden lief paar
Als het strand bij de zee waren zij met z’n twee
Want ze hielden zoveel van elkaar
Ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes
En zij gaf de kleinste een zoen
Ze schuifelden saam naar het hoekje
En hij zong z’n liedje van toen

REFREIN

Nu loopt hij alleen door ‘t straatje
En staat stil bij de dropjesdrogist
Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje
Dat niet weet dat hij oma zo mist
Dan plukt hij een roos uit een tuintje
Dat mag want men kent zijn verdriet
Dan zet hij die bloem bij haar steentje
En zingt daar heel zachtjes haar lied

Ik geef je een roosje m’n Roosje
Ik geef je een roos elke dag
Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij
Ik kom nu heel gauw als het mag
Ik geef je een roosje m’n Roosje
Ik geef je een roos elke dag
Ik geef je een roosje m’n Roosje
Ik geef je een roos elke dag
Ik geef je een roosje m’n Roosje
Ik geef je een roos elke dag

ROOSJES DOORGEVEN
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YVES SEGERS - BEETJE GAY (DAT IS OK)

Vanaf m’n jongste jaren ben ik een goeie gast
Wat velen nog niet wisten, ik zat nog in de kast
Ik kwam eruit gevlogen
En roep ho la di dee
En iedereen mag het weten
Ja ik ben een beetje gay

REFREIN
Een beetje gay, dat is okay
En een beetje gay, daar is niks mis mee
Een beetje gay, is snel tevree
Maar hij lust liever wel een worst dan een sate

We waren met wat vrienden
We stonden in de kroeg
We dronken nog een biertje
Want we hebben nooit genoeg
Toen kwam een blonde dame
Die vroeg ga je met mee
Ik zei schat, ik zou wel willen
Maar ik ben een beetje gay

REFREIN

Nu ben ik vrijgevochten
Doe alles wat ik wil
Bekijk ik heel het leven door een roze bril
En als de mensen lachen dan zit ik daar niet mee
Want ik houd van het leven en ik ben
Een beetje gay

REFREIN

Ooit had ik eens een meisje
Het was een mooie griet
Maar we wisten beide, dit is de liefde niet
Ze zei toen, lieve jongen, doe jij nu niet zo stoer
Nu heb ik sinds twee weken verkering
Met haar broer

REFREIN X2

Een beetje gay, dat is okay
En een beetje gay, daar is niks mis mee
Een beetje gay, is snel tevree
Maar hij lust liever wel een worst dan een saté
Maar hij lust liever wel een worst dan een saté
Maar hij lust liever wel een worst dan een saté

CHOREO VOLGT ;) 
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SPIN DOCTORS - TWO PRINCES

One, two princes kneel before you   !
That what I said now
Princes, princes who adore you
Just go ahead now
One has diamonds in his pockets
That’s some bread, now
This one said he wants to buy you lockets
Ain’t in his head, now

This one he got a princely racket
That’s what I said now
Got some Big Seal upon his jacket
Ain’t in his head now
You marry him, your father will condone you
How ‘bout that now
You marry me, your father will disown you
He’ll eat his hat, now

REFREIN 
Marry him, marry me
I’m the one that loved you baby can’t you see?
Ain’t got no future or family tree
But I know what a prince and lover ought to be
I know what a prince and lover ought be

Said if you want to call me baby
Just go ahead now
And if you like to tell me maybe
Just go ahead now
And if you wanted to buy me flowers
Just go ahead now
And if you like to talk for hours
Just go ahead now

Said one, two princes kneel before you
That what I said now
Princes, princes who adore you
Just go ahead now
One has diamonds in his pockets
That’s some bread, now
This one said he wants to buy you rockets
Ain’t in his head, now

REFREIN 

Said if you want to call me baby
Just go ahead now
And if you like to tell me maybe
Just go ahead now
And if you wanted to buy me flowers
Just go ahead now
And if you like to talk for hours
Just go ahead now
And if you want to call me baby
Just go ahead now
And if you like to tell me maybe
Just go ahead now
And if you like to buy me flowers
Just go ahead now
And if you like to talk for hours
Just go ahead now
If you want to call me baby
Just go ahead now
And if you like to tell me maybe
Just go ahead now
If you want to buy me flowers
Just go ahead now
And if you like to talk for hours
Just go ahead now
Oh Baby!
Just go ahead now
Oh!
Just just go ahead now
Oh, your majesty!
Just go ahead now
Come on, forget the King who... marry me!
Just go ahead now
Come on, come on, come on
Just go ahead now
Go ahead now
Just go ahead now, … 

ROCKEN
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JETTIE PALLETTIE - FEEST IN DE TENT

Vrijdag zijn we allemaal blij     
Want op vrijdag zijn we allemaal vrij
Het is weekend en je bent er weer bij
Ja dan gaan we lekker los
En vrienden zoeken elkaar weer op
Echte vrienden
Tja wie is nu de Bob
Het is weekend en het mag op z’n kop
En we zwaaien met z’n allen

Eén, twee, drie, vier, vijf     
Want vandaag is he feest in de tent
Ja vandaag is het feest in de tent
Even weg van de sleur
Geen gezeik of gezeur
En het maakt toch niet uit wie of wat je ook bent
Feest in de tent
Ja vandaag is het feest in de tent
Zwaai maar allemaal mee
Naar de sexy DJ
Die de plaat draait van YMCA
Zwieren, zwaaien, kontje draaien
Zwaaien
Joehoe
       
Springen
Op de maat van de bass
We gaan zingen en we heffen het glas
Lekker swingen
Op de maat in de pas
Ja dan gaan welekker los
En zwaaien
Met een vrolijke snoet
lekker draaien
Doet je dijen heel goed
Polonaise, een gezellig stoet
Dus omhoog maar met die handen

Eén, twee, drie, vier, vijf   
Want vandaag is he feest in de tent
Ja vandaag is het feest in de tent
Even weg van de sleur
Geen gezeik of gezeur
En het maakt toch niet uit wie of wat je ook bent
Feest in de tent
Ja vandaag is het feest in de tent
Zwaai maar allemaal mee
Naar de sexy DJ
Die de plaat draait van YMCA

Feest in de tent
Ja vandaag is het feest in de tent
Even weg van de sleur
Geen gezeik of gezeur
En het maakt toch niet uit wie of wat je ook bent
Feest in de tent
Ja vandaag is het feest in de tent
Zwaai maar allemaal mee
Naar de sexy DJ
Die de plaat draait van YMCA

POLONAISE

POLONAISE
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 THE SOCA BOYS - FOLLOW THE LEADER

Da roof
Da roof
Da roof is on fire!

Follow the leader, leader, leader
Follow the leader
Follow the leader, leader, leader
Follow the leader
Follow Me!
Follow the leader, leader leader
Follow the leader
Follow the leader leader leader
Follow the leader

Hands up! Down!
Up! Down!
Up! Down!
Up! Down!
Everybody now put one hand in the air, one hand in the air
And we go from left to right
Watch this
Left, right (HERHAAL 4X)
Two more times, two more times
Left, right (HERHAAL 7X)
Follow!

Come on now, Jump for the left
Jump for the right
Jump for the left jump for the right
Everybody jump for the left
Jump for the right
Jump for the left
Jump for the right
Now clap and wave
Come on clap and wave
Clap and wave
Come on clap and wave
Everbody Come!

Now repeat after me
You’re repeating after me
Everybody repeat after me
Watch this
Say “I love Soca” (I love soca) (HERHAAL 4X)

Somebody anybody everbody scream (ahhh)

On 4 we gonna jump and wave
On 4 we gonna jump and wave
Here we go
1 (get ready to jump)
2 (get ready to jump)
3 (get ready to jump)

PASJES ZOALS GEKEND

1-2-1-2-3-4
Jump and wave
Jump and wave
Jump and wave
Everbody
Jump jump jump jump
Jump and wave
Jump and wave
Jump and wave
Jump jump jump jump
Sing

Move over to the left
Move over to the left
Over to the left
To the left

Move over to the right
Move over to the right
Over to the right
To the right

Move over to the left
Move over to the left
Over to the left
To the left

Move over to the right
Move over to the right
Over to the right
To the right

Jump and wave
Jump and wave
Jump and wave
Everbody
Jump jump jump jump
Jump and wave
Jump and wave
Jump and wave
Jump jump jump jump

Follow the leader, leader, leader
Follow the leader
Follow the leader, leader, leader
Follow the leader

And FREEZE!
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GÉRARD LENORMAN - BALLADE DES GENS HEUREUX

Notre vieille terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Tu n’as pas de titre ni de grade
Mais tu dis “tu” quand tu parles à Dieu
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Journaliste, pour ta première page
tu peux écrire tout ce que tu veux,
Je t’offre un titre formidable,
la ballade des gens heureux
Je t’offre un titre formidable,
la ballade des gens heureux

Toi, qui as planté un arbre
dans ton petit jardin de banlieue,
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Il s’endort, tu le regardes
c’est un enfant il te ressemble un peu,
Je viens lui chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Toi la star, du haut de ta vague
descends vers nous, tu nous verras mieux
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur flambeur ou gentil petit vieux,
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Comme un choeur dans une cathédrale
comme un oiseau qui fait ce qu’il peut,
Tu viens de chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
tu viens de chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

ZACHT WIEGEN
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DORUS - TWEE MOTTEN

Zeg meneer Cor Stein, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, 
maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
(Zeg Dorus, heb je nou niks beters voor me?)
Neeneeneenee, mot je even goed luisteren, ‘t is niet wat u denkt, maar 
kijk effe in m’n kraag, hier, moet je opletten

REFREIN
Er wonen twee motten, in me ouwe jas 
En die twee motten, die wonen d’r pas
Je raakt gewoonweg van je stuk 
As je ‘t ziet dat pril geluk
Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die
Dot van een mot
Ik noem haar Charlotte, en hem noem ik Bas
Die dotten van motten, in me ouwe jas

Ik voelde me eerste een beetje belaagd
Ik dacht “’t is net of ‘r wat aan me knaagt”
Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten
Ik dacht nog even hoe heb ik ‘t nou
Maar toen begreep ik ‘t al gauw
Ik zag twee motten in die gaten zitten praten
Ik greep meteen naar de DDT 
maar daar verwoest je zo’n huwelijk mee
En besloot meteen, ik zal dat echtpaar dan maar laten

REFREIN

Ik ben een geboren eenzaam mens
Maar ‘t was me eigen wijze wens
Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen
Puh, en dan zeggen m’n relaties tegen mij
“Hee joh, breng toch die jas naar de stomerij
Want dat vod dat begint al knapjes te verminderen”
Maar ja, zo’n vagebond als ik die komt pas reuze in z’n schik
Met zo’n ouwe jas, twee motten en tien mottenkinderen
Een familie motten woont ‘r in m’n jas
Ik laat ze ravotten als een kleuterklas
Nou zitten ze boven in me kraag en eten zich een volle maag
Ze vreten m’n hele jas kapot omdat een mot toch leven mot
Die lieve Charlotte en mottige Bas
Met hun dotten van motten wonen in m’n jas

BEWEGEN JAS OPEN DICHT
RECHTS, LINKS, BEIDE, BEIDE

BEWEGEN JAS OPEN DICHT
RECHTS, LINKS, BEIDE, BEIDE
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MEROL - SUPERLATIEVEN

Ik wil d’r niet meer tussenin
Niet meer middelmatig
Ik wil dat het fantastisch is, ja,  alles overmatig
Geen prima,  geen best wel oké
Geen mwoah, tja,  hmm, ja, beetje tevree

Ik wil met uitroeptekens en caps lock aan
Ik wil in superlatieven, de zon en de maan
Ik wil groter dan groot, beter dan best
Ik wil het beste van het beste, geen vijf komma zes

En als het niet fantastisch is, dan maar liever drie keer niks
Het hoeft niet formidabel
Maar wel memorable
Ik wil tranen met tuiten, binnenstebuiten
Pieken en dalen, winnen en falen
Ruzies met slaande deuren
Goedmaakseks met slaande deuren

Ik wil met uitroeptekens en caps lock aan
Ik wil in superlatieven, de zon en de maan
Ik wil groter dan groot, beter dan best
Ik wil het beste van het beste, geen vijf komma zes

Ik wil je van het vliegveld ophalen
Al was je maar een weekend weg
Ik wil spandoeken en liefdesbrieven
Leven in superlatieven
Rode rozen en een strijkkwartet
Een luchtballon, het hele pakket
Je naam schrijven met vlammen
En schreeuwen van de daken
Ik hou van jou
Ik hou van jou

Ik wil met uitroeptekens en caps lock aan
Ik wil in superlatieven, de zon en de maan
Ik wil groter dan groot, beter dan best
Ik wil het beste van het beste, geen vijf komma zes
Ik wil met uitroeptekens en caps lock aan
Ik wil in superlatieven, de zon en de maan
Ik wil groter dan groot, beter dan best
Ik wil het beste van het beste, geen vijf komma zes
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MAROON 5 - MEMORIES

Here’s to the ones that we got   
Cheers to the wish you were here, but you’re not
‘Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we’ve been through

Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
‘Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

There’s a time that I remember, when I did not know no pain
When I believed in forever, and everything would stay the same
Now my heart feel like December when somebody say your name
‘Cause I can’t reach out to call you, but I know I will one day, yeah

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, aye aye
But everything gon’ be alright
Go and raise a glass and say, aye

Here’s to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you’re not
‘Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we’ve been through

Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
‘Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo

Memories bring back, memories bring back you

There’s a time that I remember when I never felt so lost
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (ooh, yeah)
Now my heart feel like an ember and it’s lighting up the dark
I’ll carry these torches for ya that you know I’ll never drop, yeah

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, aye aye
But everything gon’ be alright
Go and raise a glass and say, aye

Here’s to the ones that we got (oh oh)
Cheers to the wish you were here, but you’re not
‘Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we’ve been through (no, no)

Toast to the ones here today (aye)
Toast to the ones that we lost on the way
‘Cause the drinks bring back all the memories (aye)
And the memories bring back, memories bring back you

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo

Memories bring back, memories bring back you

Doo doo, doo doo doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo (ooh, yeah)

Memories bring back, memories bring back you
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you

FLUOSTICKS & BLACK LIGHT
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DUA LIPA - DON’T START NOW

If you don’t wanna see me

Did a full 180
Crazy, thinking about the way I was
Did heartbreak change me?
Maybe, but look at where I ended up

I’m all good already
So moved on it’s scary
I’m not where you left me at all
So if you don’t want to see me dancing with somebody
If you wanna believe that anything could stop me

Don’t show up     
Don’t come out
Don’t start caring about me now
Walk away
You know how
Don’t start caring about me now

Aren’t you the guy who tried to
Hurt me with the word goodbye
Though it took some time to, survive you
I’m better on the other-side

I’m all good already
So moved on it’s scary
I’m not where you left me at all
So if you don’t want to see me dancing with somebody
If you wanna believe that anything could stop me

Don’t show up     
Don’t come out
Don’t start caring about me now
Walk away
You know how
Don’t start caring about me now

I’m not where you left me at all
So if you don’t want to see me dancing with somebody
If you wanna believe that anything could stop me

Don’t show up (Don’t show up)   
Don’t come out (Don’t come out)
Don’t start caring about me now (About me now)
Walk away (Walk away)
You know how (You know how)
Don’t start caring about me now

STAP TIK NAAR VOOR 

STAP TIK NAAR VOOR 

STAP TIK NAAR VOOR 
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STRAY CATS - ROCK THIS TOWN

Well, My baby and me went out late Saturday night      
 
I had my hair piled high and my baby just looked so right
Well, pick you up at ten, gotta have you home at two
Mama don’t know what I catched off of you
But that’s all right cause we’re looking as cool as can be
Well, we found a little place that really didn’t lood half bad
I had a whisky on the rocks 
And change of a dollar for the jukebox
Well, I put the cold rock into that can
But all they played was disco, man
Come on, baby, baby, let’s get out of here right away

We’re gonna rock this town
Rock it inside out
We’re gonna rock this town
Make’em scream and shout
Let’s rock, rock, rock, man, rock
We’re gonna rock till you pop
We’re gonna rock till you drop
We’re gonna rock this town
Rock it inside out

Well, we’re having a ball just ‘a bopping on the big dance floor
Well, there’s a real square cat, he looks a 1974
Well, he looked at me once, he looked at me twice
Look at me again and there’s gonna be fight
We’re gonna rock this town
We’re gonna rip this place apart

We’re gonna rock this town
Rock it inside out
We’re gonna rock this town
Make’em scream and shout
Let’s rock, rock, rock, man, rock
We’re gonna rock till you pop
We’re gonna rock till you drop
We’re gonna rock this town
Rock this place apart

ROCK AND ROLL
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MAXINE & FRANKLIN BORWN - DE EERSTE KEER

Nananaananannanannanananaan
‘k was stomverbaasd toen je me belde
Na zo’n lange tijd
M’n hart sloeg plotseling heel even over
En jij klonk nog hetzelfe
En het meisje in mij
Bracht zo maar weer het onderste boven
Owowow wat is het lang geleden
Lang geleden
Lang geleden

‘t was als de eerste keer
Het klikte zomaar weer
De tijd stond even stil
Ik dacht weer ja ik wil
‘t was als de eerste keer
Het klikte zomaar weer
De tijd stond even stil
Ik dacht weer ja ik wil
Wel wat met jou
Ik vond je toen te gek
En was stapel op jou
Heel macho en overal tegen
En wat je nooit geweten hebt
Ik hield veel van jou
Maar eigenlijk was ik toen heel verlegen
Owowow wat is het lang geleden
Lang geleden
Lang geleden

‘t was als de eerste keer
Het klikte zomaar weer
De tijd stond even stil
Ik dacht weer ja ik wil
‘t was als de eerste keer
Het klikte zomaar weer
De tijd stond even stil
Ik dacht weer ja ik wil
Wel wat
Waar spreken we af
En zien we elkaar snel weer
Kom we pikken het weer op zoals de eerste keer
Owowoowo owowooow owow yeah

‘t was als de eerste keer
Het klikte zomaar weer
De tijd stond even stil
Ik dacht weer ja ik wil
‘t was als de eerste keer
Het klikte zomaar weer
De tijd stond even stil
Ik dacht weer ja ik wil
Zoals de eerste keer
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BRUCE SPRINGSTEEN - DANCING IN THE DARK

I get up in the evenin’
And I ain’t got nothin’ to say
I come home in the mornin’
I go to bed feelin’ the same way

I ain’t nothin’ but tired
Man, I’m just tired and bored with myself
Hey there, baby, I could use just a little help

You can’t start a fire
You can’t start a fire without a spark
This gun’s for hire
Even if we’re just dancin’ in the dark

Messages keeps gettin’ clearer
Radio’s on and I’m movin’ ‘round my place
I check my look in the mirror
Wanna change my clothes, my hair, my face

Man, I ain’t gettin’ nowhere
I’m just livin’ in a dump like this
There’s somethin’ happenin’ somewhere
Baby, I just know that there is

You can’t start a fire
You can’t start a fire without a spark
This gun’s for hire
Even if we’re just dancin’ in the dark

You sit around gettin’ older
There’s a joke here somewhere and it’s on me
I’ll shake this world off my shoulders
Come on, baby, this laugh’s on me

Stay on the streets of this town
And they’ll be carvin’ you up alright
They say you gotta stay hungry
Hey baby, I’m just about starvin’ tonight

I’m dyin’ for some action
I’m sick of sittin’ ‘round here tryin’ to write this book
I need a love reaction
Come on now, baby, gimme just one look

You can’t start a fire
Sittin’ ‘round cryin’ over a broken heart
This gun’s for hire
Even if we’re just dancin’ in the dark

You can’t start a fire
Worryin’ about your little world fallin’ apart
This gun’s for hire
Even if we’re just dancin’ in the dark

Even if we’re just dancin’ in the dark
Even if we’re just dancin’ in the dark
Even if we’re just dancin’ in the dark
Hey baby
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CHRISTOFF - ‘T IS WEER TIJD VOOR DE POLONAISE

Het eind van de week, het week-end staat voor de deur            
‘t Is even genoeg, altijd hetzelfde gezeur
Het is weer tijd voor even wat gezelligheid
Acht laat ze maar praten, ach laat ze maar doen
ik hoor het wel maandag wat ik weer moet doen
Ik voel het aan
Ik laat me gaan

Het is weer tijd voor de polonaise
Een feestje bouwen op deze wijze
We hebben dit al veel te lang niet meer gedaan
Dansen, zingen, ‘k denk nog niet aan morgen
want vandaag vergeet ik al m’n zorgen
Het geeft een goed gevoel de nacht zo door te gaan

Wat is het gezellig met jou hier te zijn
Ik doe alles, kon dit altijd maar zo zijn
De vrienden hier maken altijd zoveel plezier
Ik geef nog een rondje want ‘k wil nog niet door
Nog één keer dit liedje maar samen in koor
Ik voel het aan
Ik laat me gaan

Het is weer tijd voor de polonaise
Een feestje bouwen op deze wijze
We hebben dit al veel te lang niet meer gedaan
Dansen, zingen, ‘k denk nog niet aan morgen
want vandaag vergeet ik al m’n zorgen
Het geeft een goed gevoel de nacht zo door te gaan
Het geeft een goed gevoel de nacht zo door te gaan
La la la lala lalalala
La la la lala lalalala
La la la lalala lalalala

Het is weer tijd voor de polonaise
Een feestje bouwen op deze wijze
We hebben dit al veel te lang niet meer gedaan
Dansen, zingen, ‘k denk nog niet aan morgen
want vandaag vergeet ik al m’n zorgen
Het geeft een goed gevoel de nacht zo door te gaan
Het geeft een goed gevoel de nacht zo door te gaan

POLONAISE
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THE JACKSONS - BLAME IT ON THE BOOGIE

My baby’s always dancin’
And it wouldn’t be a bad thing
But I don’t get no lovin’
And that’s no lie

We spent the night in Frisco
At every kind of disco
From that night I kissed our love goodbye

REFREIN
Don’t blame it on the sunshine    
Don’t blame it on the moonlight
Don’t blame it on good times
Blame it on the boogie

Don’t you blame it on the sunshine
Don’t blame it on the moonlight
Don’t blame it on good times
Blame it on the boogie

That nasty boogie bugs me
But somehow it has drugged me
Spellbound rhythm gets me on my feet
I’ve changed my life completely
I’ve seen the lightning leave me
My baby just can’t take her eyes off me

REFREIN

4 x
I just can’t
I just can’t
I just can’t control my feet

REFREIN

This magic music grooves me
That dirty rhythm moves me
The devil’s gotten to me through this dance

I’m full of funky fever
A fire burns inside me
Boogie’s got me in a super trance

REFREIN

Sunshine      
Moonlight
Good times
Boogie
Sunshine
Moonlight
Good times
Boogie
Don’t you blame it
You just got to
You just want to
Yeah
Blame it on yourself
Ain’t nobody’s fault but yours and that boogie
Dancin’ all night long
Yours and that boogie
Ain’t nobody’s fault but yours
Dancin’ all night long

SUNSHINE: LUCHT ZWAAI 
MOONLIGHT: ZWAAI VOOR

DUIMEN EN BOOGIE   

SUNSHINE: LUCHT ZWAAI 
MOONLIGHT: ZWAAI VOOR

DUIMEN EN BOOGIE   

SUNSHINE: LUCHT ZWAAI 
MOONLIGHT: ZWAAI VOOR

DUIMEN EN BOOGIE   

SUNSHINE: LUCHT ZWAAI 
MOONLIGHT: ZWAAI VOOR

DUIMEN EN BOOGIE   

SUNSHINE: LUCHT ZWAAI 
MOONLIGHT: ZWAAI VOOR

DUIMEN EN BOOGIE   

KLAPPEN




