zo 7 juli
zo 15 juni

20.15 St Pieters Leeuw

za 22 juni

20.00 Wetteren

vr 28 juni

19.00 Kapelle-Op-den-Bos
Marktplein

za 3 aug

20.00 Bornem

zo 4 aug

18.00 Antwerpen

Kardinaal Cardijnplein

Gedempte Zuiderdokken

19.00 Nieuwpoort

zo 11 aug

16.00 Houthalen-Helchteren

do 11 juli

20.00 Lille

za 17 aug

20.00 Westerlo

20.00 Zemst

do 11 juli

20.00 Lommel

Hertog Janplein

za 17 aug

19.00 Sint-Idesbald

vr 28 juni

20.00 Kortenberg

vr 12 juli

20.00 Willebroek

za 17 aug

20.15 Ieper

za 29 juni

20.00 Zele

vr 12 juli

20.00 Ronse

do 22 aug

19.30 Kapellen

za 29 juni

19.00 Bocholt

vr 12 juli

19.30 Izegem

vr 23 aug

20.00 Schoten

za 29 juni

19.00 Vilvoorde

za 13 juli

19.00 Steenokkerzeel

vr 23 aug

20.00 Sint-Katelijne-Waver

zo 30 juni

19.00 Veurne

za 13 juli

19.30 Mechelen

za 24 aug

20.00 Hemiksem

zo 30 juni

14.00 Zelem

za 20 juli

19.30 Gent

za 24 aug

16.30 Overijse

vr 5 juli

22.45 Wingene

zo 21 juli

20.00 Brussel

zo 25 aug

19.30 Vossem

za 6 juli

19.00 Wuustwezel

zo 21 juli

20.00 Brugge

zo 25 aug

19.00 Pelt

za 6 juli

19.00 Lubbeek

vr 26 juli

19.30 Westende

vr 30 aug

19.30 Ekeren

za 6 juli

21.00 Maasmechelen

za 27 juli

19.30 Leuven

za 31 aug

20.00 Tienen

zo 7 juli

19.00 Wenduine

vr 2 aug

19.30 Blankenberge

zo 8 sept

17.00 Hamont-Achel

zo 7 juli

19.00 Eeklo

za 3 aug

20.00 Deinze

Rink 24

Markt

Plein van de Verdraagzaamheid

Dr. V. De Walsplein

Park Peeters, De Deckerstraat

Nevenplein

Plein Damstraat/Hondenbergstraat

Stadspark (aan de kiosk)

De Kambergen, Kruisstraat 35

Sportpark, Beernemstraat

Gemeentepark

Plein aan Zaal Libbeke, Gellenberg 6

Gemeentehuisplein, Heirstrt 239

Markt

Herbakkersplein

In het kader van

wo 10 juli

Zeedijk (thv Restaurant Chagal)

Hof d’Intere, Pastorijstraat 2

A.Van Landeghemplein

Kleine Markt

Markt

Fuérisonplaats

Grote Markt

Sint-Baafsplein

Vossenplein

Markt

Zeedijk thv Zwaluwenlaan

Oude Markt

Leopold III plein

Markt

vr 4 okt

John Cuppensplein

Plein Gemeentehuis, Boerenkrijglaan

Grardplein

Grote Markt

Gemeentepark

Park van Schoten

Binnenplein Gemeentehuis

Gemeenteplaats

Justus Lipsiusplein

Pastorieplein

Oude Markt

Hof De Bist, Veltwijcklaan

Grote Markt

Marktplein, Hamont

20.00 Merksem

Feesttent Park Bouckenborgh

Denk aan het milieu en vervuil dit plein
of park niet!

Klaar om te zingen?
Samen zingen geeft je een gelukkig gevoel, het is
ontspannend én het vergroot de verbondenheid tussen
mensen, ook als is je zangtalent eerder beperkt.

Blikjes en bekertjes horen na gebruik in de
vuilnisbak en niet op straat!
Indien je dit krantje niet meer nodig hebt,
gooi het dan in een vuilnisbak en niet op de
grond. Of neem het gerust mee naar huis om
verder te zingen…

Vlaanderen Zingt stelt steeds het publiek centraal: jullie
zijn de sterren van de avond. Dankzij dit gratis
zangkrantje met de liedjesteksten hoef je niets te
missen en kan het meezingen vlot verlopen.
Zoals je kan zien wisselen we vaste warden weer af met
verrassende klassiekers uit het collectief geheugen.
Allemaal populaire liedjes in verschillende genres en
talen: prachtige ballades, toffe meezingers, dansbare
hits, polonaisenummers…..
Vlaanderen Zingt is volledig a-politiek en ongebonden.
Het enige doel is zoveel mogelijk mensen samen te
laten zingen.
Ook nog even meegeven dat de meezingevenementen
die tussen 29 juni en 13 juli plaatsvinden in
samenwerking lopen met Vlaanderen Feest!,
de 11- daagse rond de Vlaamse feestdag.
We wensen je veel zangplezier!

De foto’s die vandaag genomen worden vind
je vanaf morgen al op onze website
www.vlaanderenzingt.be en onze
Facebookpagina.
Privacy: Wil je liever niet op de foto? Zeg het
aan onze fotograaf en hij zal geen foto van je
maken. Zou je per ongeluk toch op een foto
voorkomen en wil je dit liever niet, laat het ons
dan weten via vlaanderenzingt@skynet.be
of het formulier op onze website. We zullen die
foto dan onmiddellijk verwijderen.

Dag zuster Ursula
2
Steam

1

Na Na Hey Hey
Kiss him Goodbye

Na na na na, na na na na,
hey hey, goodbye
  
He’ll never love you,
the way that I love you
‘Cause if he did, no no,
he wouldn’t make you cry
He might be thrillin’ baby but a-my
love (My love, my love)  
So dog-gone willin’, so kiss him
(I wanna see you kiss him,
wanna see you kiss him)
Go on and kiss him goodbye, now  
Na na na na, hey hey, goodbye
Na na na na, na na na na, hey hey,
goodbye  
He’s never near you to comfort
and cheer you
When all those sad tears are fallin’
baby from your eyes
He might be thrillin’ baby but a-my
love (My love, my love)  
So dog-gone willin’, so kiss him
(I wanna see you kiss him,
I wanna see you kiss him)
Go on and kiss him goodbye,
na na na na, na na na  
Na na na na, hey hey, goodbye  
Na na na na, na na na na,
hey hey, goodbye
Na na na na, na na na na,
hey hey, goodbye
Na na na na, na na na na,
hey hey, goodbye  
…

Hit The Road, Jack
3

Rob De N

ijs

Diploma’s hangen aan de muur,
m’n bedje ligt gespreid
Mijn vrijheid heb ik nu niet meer,
alleen maar vrije tijd
Het gaat niet goed en het gaat niet
slecht, het gaat ertussenin
Maar ik wil niet om ‘t leven heen,
ik wil er midden in
Dag allerliefste van m’n hart,
ik zeg je nu vaarwel
Ik wou met jou de hemel in,
maar jij koos zelf de hel
Het spijt me lieve schoonpapa,
ik dank heel veel aan u
Het huis dat u ons gaf kwam
regelrecht uit Avenue
Dag vader en dag moeder,
dag zuster Ursula
Ik zie het hier niet zitten,
ik ga naar Amerika
Dag vader en dag moeder,
dag zuster Ursula
Ik zie het hier niet zitten,
ik ga naar Amerika
Dag lieve rest van Nederland,
dag lieve allemaal
Blijf maar rustig zitten in het land
van Maas en Waal
Ik kan alleen maar lachen,
ik stap eruit, ik ga
M’n rugzak en mijn tentje mee,
de vlinders achterna.
Dag vader en dag moeder,
dag zuster Ursula
Ik zie het hier niet zitten,
ik ga naar Amerika (4x)

Ray Ch

arles

Hit the road Jack and don’t you
come back no more, no more,
no more, no more
Hit the road Jack and don’t you
come back no more
What you say?
Hit the road Jack and don’t you
come back no more, no more,
no more, no more
Hit the road Jack and don’t you
come back no more
Now woman, oh woman,
don’t treat me so mean
You’re the meanest old woman that
I’ve ever seen
I guess if you said so
I’d have to pack my things and go
(That’s right)
Refrein
Now baby, listen baby,
don’t ya treat me this-a way
Cause I’ll be back on my feet
some day
Don’t care if you do ‘cause it’s
understood
You ain’t got no money you just
ain’t no good
Well, I guess if you say so
I’d have to pack my things and go
(That’s right)
Refrein

(Mayfield/Lux)
Publishing: Collect Music Publishers

(Nijgh/De Groot)
Publishing:
Strengholt Music Publishing

(Frashuer/De Carlo/Leka)
Publishing: Warner Chappell Music

Meer info op www.vlaanderenzingt.be -

www.facebook.com/vlaanderenzingt
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de allereerste
keer

Hij speelde
5
accordeon

Rita De

neve

Dit is de allereerste keer
Dat ik de liefde tegenkwam
Jij kuste mij en ‘k was verloren
Nu staat mijn hart in vuur en vlam
Dit is de allereerste keer
Dat ik ontdek hoe liefde smaakt
Ben in jouw strikken nu gevangen
Voor ik ‘t wist was ‘t te laat

Jij kwam in mijn leven
Zo onverwacht
Je lachte maar even
Ik had nooit gedacht dat jouw
tovermacht
Mij zo een schok zou kunnen geven
Dit is de allereerste keer
‘k Was nooit verliefd zoals op jou
Ik loop al wakende te dromen
Omdat ik zoveel van je hou
Jij kwam in mijn leven
zo onverwacht
Je lachte maar even
Ik had nooit gedacht dat jouw
tovermacht
Mij zo een schok zou kunnen geven
Dit is de allereerste keer
‘k Was nooit verliefd zoals op jou
Ik loop al wakende te dromen
Omdat ik zoveel van je hou
Dit is de allereerste keer
Ja, ‘t is de allereerste keer
De aller - allereerste keer
(Reverberi/Scommegna/Bardotti/Leva)
Published by Universal Music Publishing

Luc Ste
e

no

6

POUR UN FLIRT
Michel Delp

ech

Pour un flirt
La la la la ….
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

Hij speelde accordeon
heel alleen voor ons twee
Hij speelde accordeon
en we draaiden maar mee
Hij speelde accordeon
heel alleen voor ons twee
De muziek en de wijn
een bedwelmend festijn
en we draaiden maar mee

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

Ons weekendhotel in die tijd
was niet duur, we waren niet rijk
maar luxe verlangde ik niet
als ik maar heel dicht bij je sliep
We droomden op het stille strand
een meeuw pikte brood uit je hand
het leven leek zo ireëel
we bouwden menig luchtkasteel
en de patron, ja de patron

La la la la….

Refrein

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

Ons klein hotel dat is voorbij
Het ligt er nu zo éénzaam bij
Alsof het met mij treurt om jou
omdat ik nog steeds van je hou
Ik kwam er nog eens, maar alleen
‘t was heimwee dat mij ertoe dreef
En de patron, heel discreet
vroeg niet naar jou want hij begreep
Ja de patron, ja de patron

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

(Delpech/Vincent)
Published by Warner Chappell Music Belgium
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Ons weekendhotel lag discreet
verscholen in duinen aan zee
De tijd vloog er te vlug voorbij
als god in Frankrijk leefden wij
We kwamen slechts in half pension
maar zo verwend door la patronne
We kregen het ontbijt op bed
en ‘s avonds was er bal musette
Want de patron, ja de patron

Hij speelde accordeon
heel alleen voor ons twee
Hij speelde accordeon
en we draaiden maar mee
Hij speelde accordeon
heel alleen voor ons twee
De muziek en de wijn
een bedwelmend festijn
en we draaiden maar mee
Hij speelde accordeon
en we draaiden maar mee
Hij speelde accordeon
maar niet meer voor ons twee

(Terra/Nick)
Published by Sea MC
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Wake me up before
you go go

Zoutelande

Wham!

8
Blöf feat. Geike

Jitterbug - Jitterbug - Jitterbug - Jitterbug
You put the boom boom into my heart   
You send my soul sky high when your loving starts
Jitterbug into my brain
Goes a’ bang bang bang till my feet do the same  
If something’s bugging you
If something ain’t right   
My best friend told me what you did last night
Left me sleeping in my bed I was dreaming   
But I should have been with you instead
Wake me up before you go-go
Don’t leave me hanging on like a yo-yo.
Wake me up before you go-go
I don’t wanna miss it when you hit that high
Wake me up before you go-go
Cause I’m not planning on going solo
Wake me up before you go-go
Take me dancing tonight.
I wanna hit that high - yeah yeah
You put the grey skies outta my way   
You make the sun shine brighter than Doris Day
You turn a bright spark into a flame   
My beats per minute never been the same   
‘Cause you’re my lady
I’m your fool - it makes me crazy   
When you act so cruel
Come on baby - let’s not fight
We’ll go dancing
Everything will be alright  
Cuddle up baby
Move in tight
We’ll go dancing tomorrow night
It’s cold out there but ‘it’s warm in bed
They can dance
We’ll stay home instead
Wake me up before you go-go
Don’t leave me hanging on like a yo-yo…

(G.Michael)
Publishing: Warner Chappell Music

Arnaert

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 mijn 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
Het 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
Te zien dat we bruisen
En met wodka en met bokking
Tussen reddingsbanden
Ahaaaa...
Refrein
Ik ben blij dat je hier bent (4x)
En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven mijn 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 (3x)
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Het 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 (3x)

(Bosse)
Publishing: Universal Music Publishing

Meer info op www.vlaanderenzingt.be -

www.facebook.com/vlaanderenzingt
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Ik ben verliefd
op jou
Paul S
evers

Ik ben verliefd op jou
Alles wil ik jou beloven
Kon je mij nu maar geloven
Want ik ben zo verliefd,
zo ontzettend verliefd
‘k Wil jou meteen
voor mij alleen en voor altijd
Ik ben verliefd op jou
Mijn hart hangt ondersteboven
Kon je het toch maar geloven
Mijn hoofd draait als een tol
En m’n hart is op hol
Zeg maar niet neen
‘k wil jou alleen en voor altijd
Ik zie de zon als je lacht
Ik droom van jou dag en nacht
Jij hebt met zoenen m’n wereld
gebouwd
Die mij gevangen houdt
Ik ben verliefd op jou
Alles wil ik jou beloven
Kon je mij nu maar geloven
Want ik ben zo verliefd , zo
ontzettend verliefd
‘k Wil jou meteen
voor mij alleen en voor altijd
Ik ben verliefd op jou
Mijn hart hangt ondersteboven
Kon je het toch maar geloven
Mijn hoofd draait als een tol
En m’n hart is op hol
Zeg maar niet neen
‘k wil jou alleen en voor altijd
Doe niet of ik jou verveel
Denk je misschien dat ik speel
Zorg voor m’n hart dat ik bij jou
verloor
Zorg er nu heel goed voor
Ik ben verliefd op jou

(Severs/Govert)
Publishing: Clown Music

Als de zon schijnt
10

André Van D

Ga met me mee
Bart Van D

en Bossch

uin

Als ‘ie boven aan de hemel staat,
is het net of alles beter gaat
Alles ziet er anders uit
als de zon schijnt
Iedereen komt uit z’n winterslaap,
ook die mooie rooie koper’n knaap
Alles ziet er anders uit
als de zon schijnt
Niemand is 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 bloem tapijt,
en de buurvrouw een mooie meid
Alles ziet er anders uit
als de zon schijnt
Zilv’ren 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, als de zon
schijnt, als de zon schijnt
(Van Duin/Ortolani/Frank)
Publishing: EMI Songs Belgium
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e

Soms droom ik dat jij er niet meer zal zijn
Dat ik alleen ben, alleen en heel klein
Klein en onzeker, onzeker en bang
Bang voor de toekomst,
maar dat duurt nooit lang
Want die dromen vervagen
als sneeuw voor de zon
Als ik denk aan die dagen dat het begon
Dan vul ik m’n glas en drink ik op jou
Dan vul ik m’n longen en zing ik voor jou
Jij
Jij
Jij
Jij

bent
bent
bent
bent

de
de
de
de

zon, jij bent de zee
liefde, ga met me mee
zon, jij bent de zee
liefde, ga met me mee

Want dan gaan we samen
naar verre landen
Een eiland omringd door
goudgele stranden
We leven van liefde, de zon en zee
Dus blijf daar niet zitten
en kom met me mee
Want als dromen vervagen
als sneeuw voor de zon
Denk dan aan die dagen dat het begon
Dan vul ik m’n glas en drink ik op jou
Dan vul ik m’n longen en zing ik voor jou
Refrein
Want de tijd zal ons leren
wat wij nog niet weten
De tijd zal ons leren verdriet te vergeten
Dus kijk naar de wolken
en drijf met ze mee
Lach naar het leven en kom met me mee
Want als dromen vervagen als sneeuw
voor de zon
Denk dan aan die dagen dat het begon
Dan vul ik een glas en drink ik op jou
Dan vul ik m’n longen en zing ik voor jou
Jij
Jij
Jij
Jij

bent
bent
bent
bent

de
de
de
de

zon, jij bent de zee
liefde, ga met me mee
zon, jij bent de zee
liefde, ga met me mee

(Van den Bossche)
Publishing: Mazzel Music Publishing

12

Que sera sera

13

s

The Radio

I’m into folk

Hermes House Band
When I was just a little girl
I asked my mother:what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here’s what she said to me
Que sera, sera - Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera - What will be, will be
When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day
Here’s what my sweetheart said
Refrein
When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty will I be rich
Here’s what she said to me
When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day
Here’s what my sweetheart said
Refrein

I got a home computer
I got lots of floppy disks
But as for my taste in music
I won’t take many risks
I only like the real thing
‘Cause I’m a healthy bloke
My friends are into Hip Hop
But I’m into Folk!

I’m practisin’ the Fiddle
I’m practisin’ the Flute
It only takes a Banjo
To get me in the mood
You can tell my taste in
music
By the giant pipes I smoke

My friends are into Hip Hop
But I’m into Folk
I’m into Folk! I’m into Folk
I hear it in the country
I told it to my friends
I hear it in the town
but they thought it was a
I hear it in the pub
Where I drink until I drown joke
Don’t want to take no drugs I’m into folk, I’m into folk
My friends are into Hip Hop
No pills, no shit, no coke
But I’m into Folk
My friends are into Hip Hop My friends are into Hip Hop
But I’m into Folk
But I’m into Folk
So we go!

I’m into Folk, I’m into Folk
I told it to my friends
But they thought it was a
joke
I’m into Folk, I’m into Folk
My friends are into Hip Hop
But I’m into Folk

(Peeters/DP/Peeters)
Published by EMI Music Publishing

Now I have children of my own
They ask their mother what will I be
Will I be pretty will I be rich
I tell them tenderly
Refrein

(Evans/Livingston)
Publishing: Strengholt Music Publishing/Strictly Confidential

Meer info op www.vlaanderenzingt.be -

www.facebook.com/vlaanderenzingt
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Alice
Who the X is Alice
Gompie

Sally called, when she got the word
She said I suppose you’ve heard,
about Alice
Well I rushed to the window and
I looked outside
But I could hardly believe my eyes
As a big limousine rolled up into
Alice’s drive
Oh I don’t why she’s leaving, or
where she’s gonna go
I guess she’s got her reasons but
I just don’t wanna know
‘Cause for twenty four years I’ve
been living next door to Alice
(Alice, who the fuck is Alice?)
Twenty four years,
just waitin’ for a chance
To tell her how I’m feeling,
maybe get a second glance
Now I’ve gotta get used to not
living next door to Alice
(Alice, who the fuck is Alice?)
Grew up together,
two kids in the park
Carved our initials deep in the bark
Me and Alice
Now she walks to the door
with her head held high
Just for a moment,
I caught her eye
As a big limousine pulled slowly out
of Alice’s drive
Refrein
Then Sally called back,
and asked how I felt
And she said I know how to help
to get over Alice
She said now, Alice is gone,
but I’m still here
You know I’ve been waiting twenty
four years
And the big limousine disappeared
Refrein

(Chinn/Chapman)
Publishing: Universal Music Publishing
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Spice Girls
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Yo, I’ll tell you what I want, what
I really, really want
So tell me what you want,
what you really, really want
I’ll tell you what I want,
what I really, really want
So tell me what you want,
what you really, really want
I wanna, (ha) I wanna, (ha)
I wanna, (ha) I wanna, (ha)
I wanna really, really, really
wanna zigazig ah
If you want my future,
forget my past
If you wanna get with me,
better make it fast
Now don’t go wasting
my precious time
Get your act together
we could be just fine
I’ll tell you what I want,
what I really, really want
So tell me what you want,
what you really, really want
I wanna, (ha) I wanna, (ha)
I wanna, (ha) I wanna, (ha)
I wanna really, really,
really wanna zigazig ah
If you wanna be my lover,
you gotta get with my friends
Make it last forever,
friendship never ends
If you wanna be my lover,
you have got to give
Taking is too easy,
but that’s the way it is
Oh, what do you think about that
Now you know how I feel
Say, you can handle my love,
are you for real
I won’t be hasty,
I’ll give you a try
If you really bug me
then I’ll say goodbye
Refrein
If you wanna be my lover,
you gotta get with my friends
Make it last forever,
friendship never ends

If you wanna be my lover,
you have got to give
Taking is too easy,
but that’s the way it is
So, here’s a story from A to Z
You wanna get with me,
you gotta listen carefully
We got Em in the place who likes it
in your face
You got G like MC who likes it on a
Easy V doesn’t come for free,
she’s a real lady
And as for me, ha you’ll see
Slam your body down
and wind it all around
Slam your body down
and wind it all around

If you wanna be my lover, you gotta
get with my friends
Make it last forever, friendship never
ends
If you wanna be my lover, you have
got to give
Taking is too easy, but that’s the
way it is
If you wanna be my lover
You gotta, you gotta, you gotta, you
gotta, you gotta
Slam, slam, slam, slam
Slam your body down and
around
Slam your body down and
around
Ha, ha, ha, ha, ha
Slam your body down and
around
Slam your body down and
ah
If you wanna be my lover

wind it all
wind it all

wind it all
zigazig

(Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Beckham,
Emma Bunton, Melanie Brown, Matthew Paul Rowbottom, Richard Stannard)
Publishing: Sony/ATV Music Publishing LLC,
Universal Music Publishing Group,
Peermusic Publishing
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He lekker beest

eA

Isabell

Duizend mensen op het strand
Ergens loop jij met een ander aan je hand
Wie had er ooit gedacht
Dat het tussen ons voorbij zou gaan
Dat jij mij onverschillig zou laten staan
Wat doe ik met je foto
‘k Weet nog hoe je zei hé lekker beest
Klonk toen in mijn oren als een feest
Hebben wij gelachen, dag na dag
Kon me zo verwarmen aan je lach
Op het strand lig ik languit
Je brieven heb ik zomaar voor me uitgespreid
Ik kan het niet geloven
Dat jij diezelfde jongen bent
Ik denk dat ik je nooit of nooit heb gekend
Mooie mooie woorden
‘k Weet nog hoe je zei hé lekker beest
Klonk toen in mijn oren als een feest
Hebben wij gelachen, dag na dag

Kon me zo verwarmen aan je lach
‘k Weet nog hoe je zei hé lekker beest
Klonk toen in mijn oren als een feest
Hebben wij gelachen, dag na dag
Kon me zo verwarmen aan je lach
Het is voorgoed voorbij
Hé, denk je nog wel eens aan mij
Het was voor mij de eerste keer
Dat ik mijn hart en ziel aan iemand weg kon geven
Hé
Hé
Hé
Hé

hé hé
lekker beest, hé lekker beest
lekker beest, hé lekker, hé lekker, hé lekker beest
lekker beest

‘k Weet nog hoe je zei hé lekker beest
Klonk toen in mijn oren als een feest
Hebben wij gelachen, dag na dag
Kon me zo verwarmen aan je lach
‘k Weet nog hoe je zei hé lekker beest
Klonk toen in mijn oren als een feest
Hebben wij gelachen, dag na dag
Kon me zo verwarmen aan je lach

(Gillis/Bauwens/Van Beveren)
Publishing: Universal Music Publishing

SJOKOLA
Het nieuwe album van Isabelle A
inclusief de singles ‘2 Seconden’
en het duet ‘Nooit Meer Alleen’
met Koen Wauters

KORTING € 5,bij aankoop van het album
‘SJOKOLA’ van Isabelle A
exclusief bij Mediamarkt België
Aanbod geldig t.e.m. 15/09/2019 in alle filialen van
Mediamarkt België bij afgifte van deze bon. Actie
niet cumuleerbaar met deze en/of andere acties en
promoties, 1 bon per aankoop.

#084_Advertentie_IsabelleA.indd 1

20/05/19 18:46
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Tulpen uit
Amsterdam
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Paloma Blanca
George Baker Selectio

n

Herman E

mmink

Als de lente komt dan stuur ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou
Tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou
Tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat m’n mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam
La la la la….
Duizend gele, duizend rooie
Wensen jou het allermooiste
Wat m’n mond niet zeggen kan
Zeggen tulpen uit Amsterdam

(Bader/Neumann/Arnie)
Publishing: Strengholt Music Publishing

When the sun shines
on the mountains
And the night is on the run
It’s a new day, it’s a new way
And I fly up to the sun
I can feel the morning sunlight
I can smell the new-mown hay
I can hear God’s voice is calling
For my golden sky light way
Una paloma blanca
I’m just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away
Once I had my share of losing
for they locked me on a chain
Yes they tried to break my power
oh I still can feel the pain
Una paloma blanca
I’m just a bird in the sky

and!

sterdayl
Ook op Ye

Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away
When the sun shines on the
mountain
And the night is on the run
It’s a new day
It’s a new way
And I fly up to the sun
Una paloma blanca
I’m just a bird in the sky
Una paloma blanca
Over the mountains I fly
No one can take my freedom away

(J.Bauwens)
Published by Granata Music

ZATERDAG 24 AUGUSTUS - BOBBEJAANLAND

Zing mee tijdens Yesterdayland
Zaterdag 24 augustus is er de derde editie
van Yesterdayland, het mooiste retrofeest van
het jaar. Met muziek uit de jaren 60, 70, 80 en
nationale en internationale sterren is het ook
dit jaar absoluut een uniek festival om naar uit
te kijken! Ook een LAGE LANDEN PODIUM met
Vlaamse, Hollandse en Duitse sterren zorgt voor
meezingmomenten van 10u in de ochtend tot
11 ’s avonds. Ondermeer Christoff maar ook
Lee Towers zijn blikvangers en sfeermakers.
Yesterdayland brengt je via 30 routes
en meer dan 150 opstapplaatsen van
over heel Vlaanderen gratis naar het
festival, en terug naar huis. Luister
naar de beste oldies en het laatste
nieuws rond Yesterdayland via
www.yesterdayland.be.

WWW.YESTERDAYLAND.BE

HET RETRO EVENT VAN HET JAAR

Beleef een dag vol muzikale klassiekers met niet
te missen optredens van kleppers als The Bellamy
Brothers, Paul Young, Sister Sledge, The Trammps,
Vicky Leandros, en vele anderen! Koop ASAP je
ticket want OP = OP en de tickets… die vliegen als
zoete broodjes de deur uit! Jij wil het niet missen…
BZN, Clout, George Baker, Racey maar ook Praga
Khan en The Schmutz. Wat gezegd van een special
rond Woodstock, shows van Night Fever (Best of
Bee Gees), The King (Remembering Elvis),
Neil Diamond (Diamonds on the Rocks)
& vele anderen… YESTERDAYLAND in
Bobbejaanland, daar moet je toch
bij zijn?!

80s

60s

70s
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Advertentie_215x145_redactioneel3.indd 1
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I m so excited

r Sisters
The Pointe

Tonight’s the night we’re gonna make it happen
Tonight we’ll put all other things aside
Give in this time and show me some affection
We’re going for those pleasures in the night
I want to love you, feel you
Wrap myself around you
I want to squeeze you, please you
I just can’t get enough
And if you move real slow
I’ll let it go
I’m so excited
And I just can’t hide it
I’m about to lose control and I think I like it
I’m so excited
And I just can’t hide it
And I know, I know, I know, I know I know I want
you
We shouldn’t even think about tomorrow
Sweet memories will last a long long time
We’ll have a good time baby don’t you worry
And if we’re still playing around boy that’s just fine
Let’s get excited
And we just can’t hide it
I’m about to lose control and I think I like it
I’m so excited
And I just can’t hide it
And I know, I know, I know, I know I know I want
you, want you
I want to love you, feel you
Wrap myself around you
I want to squeeze you, please you
I just can’t get enough
And if you move real slow
I’ll let it go
Refrein
look what you do to me, you’ve got me burnin’ up
ooooooh aaaaah
how did you get to me, i’ve got to give it up
noooo ooooh oooh ooh aaaah
look what you do to me, you’ve got me burnin’ up
ooooooh aaaaah
how did you get to me, i’ve got to give it up
noooo ooooh oooh ooh aaaah

(J.Pointer/R.pointer/T.Lawrence/A.Pointer)
Publishing: EMI Songs Belgium

Bohemian Rhapsody
20

Queen

Is this the real life
Is this just fantasy
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see
I’m just a poor boy, I need no sympathy
Because I’m easy come, easy go
Little high, little low
Anyway the wind blows, doesn’t really matter to me, to me
Mama, just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he’s dead
Mama, life had just begun
But now I’ve gone and thrown it all away
Mama ooo
Didn’t mean to make you cry
If I’m not back again this time tomorrow
Carry on, carry on, as if nothing really matters
Too late, my time has come
Sends shivers down my spine
Bodys aching all the time
Goodbye everybody - I’ve got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
Mama ooo
I don’t want to die
I sometimes wish I’d never been born at all
I see a little silhouetto of a man
Scaramouche, scaramouche will you do the fandango
Thunderbolt and lightning very very frightening me
Galileo, Galileo
Galileo, Galileo
Galileo figaro-magnifico
I’m just a poor boy, nobody loves me
He’s just a poor boy from a poor family
Spare him his life from this monstrosity
Easy come easy go, will you let me go
Bismillah! no, we will not let you go - let him go
Bismillah! we will not let you go - let him go
Bismillah! we will not let you go - let me go
Will not let you go – let me go
Will not let you go let me go
No, no, no, no, no, no, no
Mama mia, mama mia, mama mia let me go
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me
So you think you can stone me and spit in my eye
So you think you can love me and leave me to die
Oh baby can’t do this to me baby
Just gotta get out, just gotta get right outta here
Ooooh
Ooh yeah, ooh yeah
Nothing really matters
Anyone can see
Nothing really matters, nothing really matters to me
Any way the wind blows
(F.Mercury)
Publishing: EMI Music Publishing
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De Marie-Louise
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Mooi ‘t leven is mooi

Bart Kaëll

De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind
gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise
zal nooit vergaan
We werpen de netten
van ‘s morgens tot ‘s avonds
Een magere vangst,
maar je werkt als een beest
Nog twee dagen dan de veilige haven
Dan gaan we aan wal en vieren we
feest
Refrein
De ouwe brengt ons wel
naar veiliger oorden
De meester na God,
kapitein van z’n schuit
Hij houdt steeds de koers,
verliest nooit het noorden
Al ligt ie soms dronken in z’n kajuit
Refrein
Je valt in je kooi, je voelt je geborgen
Er knaagt iets in jou en je denkt weer
aan thuis
Je vraagt je weer af,
wie zal voor ze zorgen
Als ‘t schip vergaat met man en muis
Refrein
La la la...
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan
Refrein

(Verlooven)
Publishing: Universal Music Publishing

Een ongeval is zo gebeurd
Een botsing een knal,
al m’n dromen verscheurd
‘k Zag nog nooit zoveel sterren in
één nacht
En toch had ik geluk want mijn hart
bleef intact
Nu zie ik het leven
door een roze bril
En alle problemen lijken zo gering
Zelfs de sombere dagen
bedroeven me niet
En de ruisende regen
klinkt als muziek
Want ik ben toch zo blij
Dat ik opnieuw kan zingen,
opnieuw kan zingen
Mooi ‘t leven is mooi
Zolang er zon muziek
en kinderen zijn
Mooi ‘t leven is mooi
Zolang je kan bewegen
en liefde geven
Mooi ‘t leven is mooi
Ondanks de tegenslagen,
zorgen en pijn
Mooi ‘t leven is mooi
Zolang er zon muziek
en kinderen zijn
De ochtendzon schijnt
door het raam
En ik heb weer zo’n zin
om op te staan
Kinderen te zien die naar school
toe gaan
Piano te spelen en door te gaan
Nu zie ik het leven
door een roze bril
En alle problemen lijken zo gering
Zelfs de sombere dagen
bedroeven me niet
En de ruisende regen
klinkt als muziek
Want ik ben toch zo blij
Dat ik opnieuw kan zingen,
opnieuw kan zingen
Mooi ‘t leven is mooi
Zolang er zon muziek
en kinderen zijn
Mooi ‘t leven is mooi

Vlaanderen Zingt 2019

Will Tur

a

Zolang je kan bewegen
en liefde geven
Mooi ‘t leven is mooi
Ondanks de tegenslagen,
zorgen en pijn
Mooi ‘t leven is mooi
Zolang er zon muziek
en kinderen zijn
(2x)
(Vangarde/Byl)
Publishing: Jean Kluger
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Macarena
Los Del Rio

(((
Nu mag je je krantje
even wegleggen zodat
je samen met het
hele plein de Macarena
kan dansen.
Voor een keer is dansen
dus belangrijker dan
meezingen

(((
(maar het mag wel natuurlijk!)
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Allemaal
r

outae

Wim S

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
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

Ik hou van u
25

Noo

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u (2x)
Geef me een kus
Geef me een kus

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

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

Refrein (2x)
(Schimscheimer/Mannaerts/Soutaer) Publishing: Universal Music Publishing

p

We waren uit het oog verloren
Hoe warm een weiland wel kan zijn
Open de vensters en open de ogen
En zie hoe schoon de zomers zijn

Refrein

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja, we omarmen het leven

rdka
a

-

Geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u
Ja, ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u
Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u (2x)
Geef me een kus
Geef me een kus
(2x)

-

Geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u
Oh, Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u
(De Wilde/Van Bambost/Meuris)
Met vriendelijke toelating van de auteurs

FEEST OF EVENEMENT?
MENT PARTY BAND

WIM LEYS & BAND

BOEK DAN DE PERFECTE AMBIANCEMAKERS
Info en boekingen: mdmboekingen@gmail.com
Meer info op www.vlaanderenzingt.be -

www.facebook.com/vlaanderenzingt

Leef

André Haze

s Jr.

26

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 - a, a, a, a - a, a, a, a
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a - a, a, a, a
Ga, 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
Refrein
Ga, pak alles wat je kan
En leef!
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Mega Mind

Ik ben een gewone meid
Maar bij Mega Mindy tijd
Ben ik dapper, ben ik stoer
Dan ben ik van niemand bang
Hou ik boeven in de tang
Draai ik elke dief een loer
Iedereen die wordt belogen
Wordt bestolen, wordt bedrogen
Geef een seintje en ik kom er aan
Is het een vliegtuig?
Is het een vogel?
Nee, dat is het niet
Het is Mega Mindy
die je aan de hemel ziet
(2x)
Voor een echte heldendaad
Sta ik dag en nacht paraat
Voor gevaren ben ik blind
Voor een echte superheld
Is er maar een ding dat telt
Dat het recht steeds overwint
Iedereen die wordt belogen
Wordt bestolen, wordt bedrogen
Geef een seintje en ik kom er aan
Refrein x2
Iedereen die wordt belogen
Wordt bestolen, wordt bedrogen
Geef een seintje en ik kom er aan
Refrein x4

(Edwin Van Hoevelaak / Koen Janssen / Chiel Ottink
/ Arno Krabman)
© BMG Rights Management
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Mega Mindy Tijd

(Quantize/Verhulst/Bourlon)
Publishing: Studio 100 Publishing

Ik wil je
De Kreuners

Ze likt aan haar glas
terwijl ze naar hem lacht
Hij stapt op haar toe,
ze had het wel verwacht
Morgen heeft ze spijt,
dat weet ze veel te goed
Toch doet ze het opnieuw en
opnieuw en opnieuw
Wie kan het wat schelen
Zo zijn er zo velen

Ik wil je, blijf bij me
Hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me
Hou van me, ik word stapelgek
Alles wat ze zegt
klinkt vals en koud
Zelfs als ze zegt
dat ze van hem houdt
Ze weet dat ze liegt
toch zegt ze het opnieuw
En opnieuw en opnieuw en opnieuw
En opnieuw en opnieuw en opnieuw
Wie kan het wat schelen
Zo zijn er zo velen
Ik wil je, blijf bij me
Hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me
Hou van me, ik word stapelgek
Zegt ze opnieuw en opnieuw
Elke nacht
Ik wil je, blijf bij me,
Hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me
Hou van me, ik word stapelgek

(Bergen/Grootaers/Wauters/Bergen/Crabbé)
Published by EMI Music Publishing
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Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can’t tell where the journey will end
But I know where it starts
They tell me I’m too young to understand
They say I’m caught up in a dream
Well life will pass me by if I don’t open up my eyes
Well that’s fine by me

Wake me up

29
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I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
I hope I get the chance to travel the world
And I don’t have any plans
I wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life’s a game made for everyone
And love is a prize
So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself
And I didn’t know I was lost
(2x)
I didn’t know I was lost
I didn’t know I was lost
(2x)

When I saw you walking down the street
I said that’s the kind of girl
I’d like to meet
She is so pretty, looks so fine
I’m gonna make her my oh mine
Hey hey baby (hu ha)
I wanna know if you’ll be my girl
Hey hey baby (hu ha)
I wanna know if you’ll be my girl
(Bergling/Blacc/Einziger)
Published by Universal Music Publishing

ii

DJ Ötzi

Hey hey baby (hu ha)
I wanna know if you’ll be my girl
Hey hey baby (hu ha)
I wanna know if you’ll be my girl

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself
And I didn’t know I was lost
(2x)

c
Avi

Hey Baby

When you turn and walk away
That’s when I want to say
Come on baby give me a whirl
I wanna know, I wanna know
When you turn and walk away
That’s when I want to say
Come on baby give me a whirl
I wanna know if you’ll be my girl
(Cobb/Channel)
Published by Sony ATV Music

Radio 2

wenst je

veel
plezier!

Meer info op www.vlaanderenzingt.be -

www.facebook.com/vlaanderenzingt
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Mia

33

Gorki

Toen ik honger had,
kwam ik naar je toe
Je zei ‘eten kan als je de
afwas doet’
Mensen als jij moeten niet
moeilijk doen
Geef ze een kans voor ze
stom gaan doen
De middenstand regeert
et land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt ‘niemand gaat verloren’
Voorlopig gaan we nog even
door
Op het lichtend pad,
het verkeerde spoor
Mensen als ik vind je overal
Op de arbeidsmarkt,
in dit tranendal

Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt ‘kun jij nog dromen’
De middenstand regeert
het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt niemand gaat verloren
Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt ‘kun jij nog dromen’
Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt ‘kun jij nog dromen’

(Bonne/De Vos/De Schutter)
Met vriendelijke toestemming van Lipstick Notes Management
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Gerry & Th

You’ll never walk alone

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of a storm
There’s a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on, through the wind
Walk on, through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

(Hammerstein/Rodgers)
Published by CTM Entertainment
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One kiss

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

Calvin Harris, Du

a Lipa

Let me take the night, I love real easy
And I know that you’ll still want to 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
Because I’m lost in the way you move
The way you feel
Refrein
One, one
Darling
One, one
Darling
I just want to feel your skin on mine
Feel your eyes do the exploring
Passion in the message when you smile
Take my time
It’s something in you lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
Because I’m lost in the way you move
The way you feel
Refrein
One, one
Darling
One, one
Darling
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
Because I’m lost in the way you move
The way you feel
Refrein
One, one
Darling
One, one
Darling
(Wiles/Lipa/Reyez)
Publishing: EMI Music Publishing/BMG Rights Management/
Universal Music Publishing
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Vrolijke vrienden

Vrolijke
Vrolijke
Vrolijke
Vrolijke

vrolijke vrienden
vrienden, dat zijn wij
vrolijke vrienden
vrienden, dat zijn wij

Laat de zon in je hart

Nonke

l Bob

Als wij samen gaan kamperen
Naar het bos of naar de hei
Dan klinkt het wel duizend keren
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Refrein
‘s Morgens komt de zon ons wekken
En de vogels zingen blij
Dan is ‘t tijd dat wij gaan trekken
Door de duinen, bos of hei
Refrein
Twee of drie die koken ‘t eten
Brengen lekk’re dingen mee
Er is iets wat wij wel weten
Wie op kamp is, eet voor twee
Refrein
En gaat stil de avond komen
Zingen, dansen wij bij het vuur
Tot wij in ons tent gaan dromen
In het late, late uur
Refrein

(B.Davidse)
Published by Basart/Strenholt
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So
Willy

Een lach, een groet,
een blij gezicht
Een vogel zwevend naar het licht
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder
Een kind dat lacht
en naar je zwaait
Een fietser die de hoek omdraait
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder
Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geldt voor jou maar ook voor
mij

ja dat maakt je weer vrolijk
Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geldt voor jou maar ook
voor mij

Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Ben je niet gelukkig
heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon
en zing dit lied

Het strand, de zee,
de volle maan
De hemel waar de sterren staan
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder
En ben je soms niet goed gezind
Denk aan de glimlach
van een kind
Ja dat maakt je weer blij,

Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
(Felix/Verburght)
Met vriendelijke toestemming van Raymond
Felix

LOCATION

Antwerpen, Brugge, Anderlecht, Gent, Hasselt, Herentals, Ieper, Kuurne, Leuven,
Lokeren,
Liege,
Namur,
Riemst,
Roeselare,
Vilvoorde,
Waregem,
Wenduine
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Les lacs du Connemara

Terre brûlée au vent, des landes de pierre
Autour des lacs, c’est pour les vivants
Un peu d’enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C’est le décor du Connemara
Au printemps suivant le ciel Irlandais était en paix
Maureen a plonge nue dans un lac du Connemara
Sean Kelly s’est dit
Je suis catholique, Maureen aussi
L’église en granit de Limerick, Maureen a dit oui
De Tipperary, Bally-Connelly et de Galway
Ils sont arrivés dans le comté du Connemara
Y’avait les Connor, Les O’Conolly
Les Flaherty, du Ring of Kerry
Et de quoi boire trois jours et deux nuits
Là-bas au Connemara, on sait tout le prix du silence
Là-bas au Connemara, on dit que la vie c’est une folie
Et que la folie ça se danse
Terre brûlée au vent, des landes de pierre
Autour des lacs, c’est pour les vivants
Un peu d’enfer le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs les rivières
C’est le décor du Connemara
On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell
Au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux
On y croit encore aux monstres des lacs
Qu’on voit nager, certains soirs d’été
Et replonger pour l’éternité
On y voit encore des hommes d’ailleurs
Venus chercher le repos de l’âme
Et pour le coeur un goût de meilleur
L’on y croit encore que le jour viendra
Il est tout près où les Irlandais
Feront la paix autour de la croix
Là-bas au Connemara, on sait tout le prix de la guerre
Là-bas au Connemara
On n’accepte pas la paix des Gallois
Ni celle des rois d’Angleterre

(Delanoe/Revaux/Sardou)
Published by Universal Music Publishing

Thank you for the music
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I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore
If I tell a joke, you probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
‘Cause everyone listens when I start to sing
I’m so grateful and proud
All I want is to sing it out loud
So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be
Without a song or a dance what are we
So I say thank you for the music
For giving it to me
Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And I’ve often wondered, how did it all start
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can
Well, whoever it was, I’m a fan
So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be
Without a song or a dance what are we
So I say thank you for the music
For giving it to me
I’ve been so lucky, I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance
So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be
Without a song or a dance what are we
So I say thank you for the music
For giving it to me
So I say thank you for the music
For giving it to me

(Andersson/Ulvaeus)
Published by Universal Music Publishing
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