
 
1 

 

T E K S T E N 
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CONCERT 1 – 15.00 uur tot ca. 16.00 uur 

 

 

Vordens Volkslied 

 

 

Er ligt een vriend’lijk dorpje, ergens in Gelderland. 

Men heeft er acht kastelen, als ’t waar om heen geplant. 

Wilt gij het leren kennen, ga dan eens op bezoek. 

Naar ’t oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek. 

Naar ’t oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek. 

 

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij. 

Want daar leeft men gemoed’lijk, eenvoudig en gastvrij. 

’t Geen men u daar kan bieden, vindt g’aan geen zee of strand. 

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland. 

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland. 
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Happy Days Are Here Again  

 

Happy days are here again 

The skies above are clear again 

So let's sing a song of cheer again 

Happy days are here again 

All together shout it now 

There's no one Who can doubt it now 

So let's tell the world about it now 

Happy days are here again 

 

 

 

 

Happy days are here again 

The skies above are clear again 

So let's sing a song of cheer again 

Happy times, happy nights 

Happy days are here again 

 

 

 

 

 

 

Carmen : instrumentaal 
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O mio babbino caro (uit : Gianni Schicchi)  

 

O mio babbino caro 

Mi piace è bello, bello 

Vo' andare in Porta Rossa 

A comperar l'anello 

Sì, sì, ci voglio andare 

E se l'amassi indarno 

Andrei sul Ponte Vecchio 

Ma per buttarmi in Arno 

Mi struggo e mi tormento 

O Dio, vorrei morir 

Babbo, pietà, pietà 

Babbo, pietà, pietà 
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Tulpen uit Amsterdam 

 

 

Refr.: 

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 

 

2x 
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Goldfinger 

 

Goldfinger, he's the man, the man with the Midas touch 

A spider's touch 

Such a cold finger beckons you to enter his web of sin 

But don't go in 

Golden words he will pour in your ear 

But his lies can't disguise what you fear 

For a golden girl knows when he's kissed her 

It's the kiss of death from Mister 

Goldfinger, pretty girl, beware of this heart of gold 

This heart is cold 

Golden words he will pour in your ear 

But his lies can't disguise what you fear 

For a golden girl knows when he's kissed her 

It's the kiss of death from Mister 

Goldfinger, pretty girl, beware of this heart of gold 

This heart is cold 

He loves only gold 

Only gold 

He loves gold 

He loves only gold 

Only gold 

He loves gold 
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You Raise Me Up 

 

 

When I am down and, oh my soul, so weary; 

When troubles come and my heart burdened be; 

Then, I am still and wait here in the silence, 

Until you come and sit awhile with me. 

 

You raise me up, so I can stand on mountains; 

You raise me up, to walk on stormy seas; 

I am strong, when I am on your shoulders; 

You raise me up: To more than I can be. 

 

You raise me up, so I can stand on mountains; 

You raise me up, to walk on stormy seas; 

I am strong, when I am on your shoulders; 

You raise me up: To more than I can be. 

 

There is no life ? no life without its hunger; 

Each restless heart beats so imperfectly; 

But when you come and I am filled with wonder, 

Sometimes, I think I glimpse eternity. 

 

You raise me up, so I can stand on mountains; 

You raise me up, to walk on stormy seas; 

I am strong, when I am on your shoulders; 

You raise me up: To more than I can be. 

2x 

 

 

 

Efteling Highlights : Instrumentaal 
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ABBA GOLD 

Dancing Queen: 

Ooh 

You can dance 

You can jive 

Having the time of your life 

Ooh, see that girl 

Watch that scene 

Digging the dancing queen 

Friday night and the lights are low 

Looking out for a place to go 

Where they play the right music 

Getting in the swing 

You come to look for a king 

Anybody could be that guy 

Night is young and the music's high 

With a bit of rock music 

Everything is fine 

You're in the mood for a dance 

And when you get the chance 

You are the dancing queen 

Young and sweet 

Only seventeen 

Dancing queen 

Feel the beat from the tambourine, oh yeah 

You can dance 

You can jive 

Having the time of your life 

Ooh, see that girl 

Watch that scene 

Digging the dancing queen 
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Vervolg – Mamma Mia 

 

I've been cheated by you since I don't know when 

So I made up my mind, it must come to an end 

Look at me now, will I ever learn 

I don't know how, but I suddenly lose control 

There's a fire within my soul 

and I can hear a bell ring 

(One more look) and I forget everything, whoa 

Mamma mia, here I go again 

My, my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again 

My, my, just how much I've missed you? 

 

Yes, I've been brokenhearted 

Blue since the day we parted 

Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, now I really know 

My, my, I could never let you go 
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Vervolg – Fernando  

 

 

Can you hear the drums Fernando? 

I remember long ago another starry night like this 

In the firelight Fernando 

You were humming to yourself and softly strumming your guitar 

I could hear the distant drums 

And sounds of bugle calls were coming from afar 

 

There was something in the air that night 

The stars were bright, Fernando 

They were shining there for you and me 

For liberty, Fernando 

Though I never thought that we could lose 

There's no regret 

If I had to do the same again 

I would, my friend, Fernando 

If I had to do the same again 

I would, my friend, Fernando 
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Vervolg – The Winner Takes It all 

 

I don't wanna talk 

About things we've gone through 

Though it's hurting me 

Now it's history 

I've played all my cards 

And that's what you've done too 

Nothing more to say 

No more ace to play 

The winner takes it all 

The loser's standing small 

Beside the victory 

That's her destiny 

The winner takes it all (takes it all) 

The loser has to fall (has to fall) 

It's simple and it's plain 

Why should I complain?  
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Harry Bannink Medley 
 
Intro – Deze Vuist 
 
 
Deze vuist op deze vuist, 
deze vuist op deze vuist, 
deze vuist of deze vuist en zo klim ik naar boven. 
 
 
 

Vervolg – Wat voor weer zou het zijn in Den Haag 

 

 

Wat voor weer zou het zijn in Den Haag 

Zijn de bomen al groen op het Plein 

Oh wat zou ik verschrikkelijk graag 

Een moment op het Buitenhof zijn 

Langs de Poten te gaan 

Voor de schouwburg te staan 

Het is niet nodig maar het lijkt me zo fijn 

Een kwartiertje is al wat ik vraag 

Ik verlang naar mijn eigen Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg – Op een mooie Pinksterdag 

 

 



 
13 

Op een mooie Pinksterdag 

 

Op een mooie pinkster dag 

Als het even kon 

Liep ik met mijn dochter aan het handje in het parikie te kuieren in de zon 

 

Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren eindeloos 

Kijk nou toch je jurk wordt nat 

Je handjes vuil 

En papa boos 

 

Vader was een mooie held 

Vader was de baas 

Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heer en sinterklaas 

 

Ben je bang voor het hondje 

Hondje bijt niet 

Papa zegt dat hij niet bijt 

Op een mooie pinksterdag 

Met de kleine meid 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg – De kat van Ome Willem 
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De Kat van Ome Willem 

 

De kat van ome Willem is op reis geweest  

Op reis geweest, op reis geweest 

De kat van ome Willem is op reis geweest 

Waar ging die dan naar toe 

Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 

Parijs geweest, Parijs geweest 

Zodat 'ie nou alleen maar Franse kranten leest 

Bonjour en voulez vous 

Hij heeft zoiets elegants 

Hij geeft kopjes op z’n Frans 

Hij gaat met de rozenkrans naar de Franse kathedraal 

Allemaal (allemaal), allemaal (allemaal) 

De kat van ome Willem is op reis geweest  

Op reis geweest, op reis geweest 

De kat van ome Willem is op reis geweest 

Waar ging die dan naar toe 

Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest 

Parijs geweest, Parijs geweest 

Zodat 'ie nou alleen maar Franse kranten leest 

Bonjour en voulez vous 

 

 

 

 

Vervolg – M’n Opa 
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M’n Opa 

Elke zondagmiddag bracht ie toffies voor me mee 

Ik weet nog de spelletjes die opa met me dee 

Restaurantje spelen en m'n opa was de kok 

Bokkewagen spelen en m'n opa was de bok 

M'n opa, m'n opa, m'n opa 

In heel Europa was er niemand zoals hij 

M'n opa, m'n opa, m'n opa 

En niemand was zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n ouwe opa 

Nergens zo iemand als hij 

Niemand zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n eigen opa 

Niemand zo aardig voor mij 

M'n ouwe opa 

 

Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe 

Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe 

Van de dijk afrollen en m'n opa was de dijk 

Detectiefje spelen en m'n opa was het lijk 

 

M'n opa, m'n opa, m'n opa 

In heel Europa was er niemand zoals hij 

M'n opa, m'n opa, m'n opa 

En niemand was zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n ouwe opa 

Nergens zo iemand als hij 

Niemand zo aardig voor mij 

In heel Europa, m'n eigen opa 

Niemand zo aardig voor mij 
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The Rose  

 

 

Some say love, it is a river 

That drowns the tender reed 

Some say love, it is a razor 

That leaves your soul to bleed 

Some say love, it is a hunger 

An endless aching need 

I say love, it is a flower 

And you, its only seed 

It's the heart, afraid of breaking 

That never learns to dance 

It's the dream, afraid of waking 

That never takes the chance 

It's the one who won't be taken 

Who cannot seem to give 

And the soul, afraid of dying 

That never learns to live 

When the night has been too lonely 

And the road has been too long 

And you think that love is only 

For the lucky and the strong 

Just remember in the winter 

Far beneath the bitter snows 

Lies the seed that with the sun's love 

In the spring becomes the rose 

 

 

 

Moment for Morricone : Instrumentaal 
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One Moment in Time 

 

 

Each day I live 

I want to be 

A day to give 

The best of me 

I'm only one 

But not alone 

My finest day 

Is yet unknown 

I broke my heart 

Fought every gain 

To taste the sweet 

I face the pain 

I rise and fall 

Yet through it all 

This much remains 

I want one moment in time 

When I'm more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away 

And the answers are all up to me 

Give me one moment in time 

When I'm racing with destiny 

Then in that one moment of time 

I will feel 

I will feel eternity 

I've lived to be 

The very best 

I want it all 

No time for less 



 
18 

I've laid the plans 

Now lay the chance 

Here in my hands 

Give me one moment in time 

When I'm more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away 

And the answers are all up to me 

Give me one moment in time 

When I'm racing with destiny 

Then in that one moment of time 

I will feel 

I will feel eternity 

You're a winner for a lifetime 

If you seize that one moment in time 

Make it shine 

Give me one moment in time 

When I'm more than I thought I could be 

When all of my dreams are a heartbeat away 

And the answers are all up to me 

Give me one moment in time 

When I'm racing with destiny 

Then in that one moment of time 

I will be, I will be, I will be free 

I will be, I will be free 

 

Second Waltz : Instrumentaal CONCERT 2 – 19.00 uur tot ca. 20 uur 

 

 

  AANSLUITEND – 16.00 uur tot 17.00 uur : DUO DOUBLE XXL 
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CONCERT 2 – 19.00 uur tot ca. 20 uur 

 

 

Viva Belcanto! 

 

Marcia Trionfale : Instrumentaal 

 
Vervolg – Santa Lucia 

 

Santa Lucia 

Sul mare luccica l'astro d'argento 

Placida è l'onda, prospero è il vento 

Sul mare luccica l'astro d'argento 

Placida è l'onda, prospero è il vento 

Venite all'agile barchetta mia 

Santa Lucia, Santa Lucia 

Venite all'agile barchetta mia 

Santa Lucia, Santa Lucia 

 
Vervolg – Libiamo (drinklied) (uit : La Traviata) 

 

Libiamo ne' lieti calici 

 

Libiamo, libiamo ne' lieti calici, che la bellezza infiora 

E la fuggevol, fuggevol ora s'inebri a voluttà 

Libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore 

Poiché quell'occhio al core onnipossente va 

Libiamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà 

 

Vervolg – Funiculi, Funicula (Tarantella) 
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Funiculi, Funicula 

 

Stasera, Nina mia, sono montato 

Te lo diro`? 

Cola`, dove dispetti un cor ingrato 

Piu` far non puo`. 

Cola`, cocente e` il foco, ma, se fuggi, 

Ti lascia star, 

E non ti corre appresso e non ti struggi 

A riguardar. 

Lesti! Lesti! via, montiam su la`! 

Lesti! Lesti! via, montiam su la`! 

Funiculi funicula`, funiculi funicula`, 

Via, montiam su la`, funiculi funicula`. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May the Road Rise : Instrumentaal 
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Rinascerò rinascerai  

Rinascerò 

Rinascerai  

 

Quando tutto sarà finito 

Torneremo a riveder le stelle 

Ik zal herboren worden, 

jij zal herboren worden 

 

Wanneer alles voorbij zal zijn 

Zullen we opnieuw de sterren zien 

Rinascerò 

Rinascerai 

 

La tempesta che ci travolge 

Ci piega, ma non ci spezzerà 

Siamo nati per combattere la sorte 

Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi 

Questi giorni cambieranno i nostri giorni 

Ma stavolta impareremo un po’ di più 

Ik zal herboren worden, 

jij zal herboren worden 

 

De storm die ons overweldigt 

Plooit ons, maar zal ons niet breken 

We zijn geboren om het lot te bestrijden 

Maar elke keer weer hebben wij gewonnen 

Deze dagen zullen onze dagen veranderen 

Maar deze keer zullen we wat meer leren 

Rinascerò, Rinascerai 

----- 

Rinacerò, Rinascerai 

 

  

 

Abbracciati da cieli grandi 

Torneremo a fidarci di Dio 

Nel silenzio si respira un’aria nuova 

Ma mi fa paura questa mia città 

Siamo nati per combattere la sorte 

Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi 

Omarmd door grote hemels 

Zullen we weer op God vertrouwen 

Maar in stilte ademen we verse lucht in 

Maar deze stad van mij maakt mij bang 

We zijn geboren om het lot te bestrijden 

Maar elke keer weer hebben wij gewonnen 

Rinascerò 

Rinascerai 

 
 

 

Can Can (uit : Orpeus in de Onderwereld) : Instrumentaal  
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I dreamed a Dream (uit : Les Misérables) 

 

 

I dreamed a dream in time gone by 

When hope was high and life worth living 

I dreamed that love would never die 

I prayed that God would be forgiving 

Then I was young and unafraid 

And dreams were made and used and wasted 

There was no ransom to be paid 

No song unsung, no wine untasted 

But the tigers come at night 

With their voices soft as thunder 

As they tear your hopes apart 

And they turn your dreams to shame 

And still I dream he'd come to me 

That we would live the years together 

But there are dreams that cannot be 

And there are storms we cannot weather 

I had a dream my life would be 

So different from this hell I'm living 

So different now from what it seemed 

Now life has killed the dream, I dreamed 
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Italo Oldies  

 

L’ Italiano : Instrumentaal 
 

 

Vervolg – Volare  

 

VOLARE 

 
Trompet : Pienso que un sueño parecido no volverá más 

Y me pintaba las manos y la cara de azul 

Y de improviso el viento rápido me llevó 

Y me hizo volar en el cielo infinito 

Volaré, oh-oh 

Cantaré, oh-oh-oh-oh 

Nel blu dipinto di blu 

Felice di stare lassù 

Y volando, volando feliz 

Yo me encuentro más alto 

Más alto que el sol 

 

Y mientras que en el mundo 

Se aleja despacio de mí 

 

Una música dulce 

Se ha tocado solo para mí 

Volaré, oh-oh 

Cantaré, oh-oh-oh-oh 

Nel blu dipinto di blu 

Felice di stare lassù 

Nel blu dipinto di blu 

Felice di stare lassù 
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Berliner Luft!  (uit : Frau Luna) 

 

Berlin! Hör‘ ich den Namen bloß 

da muß vergnügt ich lachen 

Wie kann man da für wenig Moos 

den dicken Wilhelm machen 

Warum läßt man auf märk´schem Sand 

gern alle Puppen tanzen? 

Warum ist dort das Heimatland 

der echte Berliner Pflanzen? 

Ja ja! Ja ja ! Ja ja ja ja! 

das ist die Berliner Luft, Luft, Luft 

so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft 

wo nur selten was verpufft, pufft, pufft 

in dem Duft, Duft, Duft, dieser Luft, Luft, Luft 2x 

Das macht die Berliner Luft! 2x 

 

orkest 

Ich frug ein Kind mit jelbe Schuh 
Wie alt bist du denn, Kleene? 
Da sagt sie schnippisch: „Du? Nanu 
ick werd schon nächstens zehne!“ 
Doch fährt nach Britz sie mit Mama´n 
da sagt die kleene Hexe 
zum Schaffner von der Straßenbahn: 
Ick werd erscht nächstens sechse! 
 
Ja ja! Ja ja ! Ja ja ja ja! 
Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft 
so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft 
wo nur selten was verpufft, pufft, pufft 
in dem Duft, Duft, Duft,dieser Luft, Luft, Luft 
Das macht die Berliner Luft! 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/berlin/
https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/hexe/
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Any Dream Will Do! (uit : Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat) 
 
 
 
I closed my eyes, drew back the curtain 
To see for certain what I thought I knew 
Far far away, someone was weeping 
But the world was sleeping 
Any dream will do 
 
I wore my coat, with golden lining 
Bright colors shining, wonderful and new 
And in the east, the dawn was breaking 
And the world was waking 
Any dream will do 
 
A crash of drums, a flash of light 
My golden coat flew out of sight 
The colors faded into darkness 
I was left alone 
 
May I return to the beginning 
The light is dimming, and the dream is too 
The world and I, we are still waiting 
Still hesitating 
Any dream will do 
 
May I return to the beginning 
The light is dimming, and the dream is too 
The world and I, we are still waiting 
Still hesitating 
Any dream will do 
 
Give me my coloured coat 
My amazing coloured coat! 
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Somewhere over the Rainbow (uit : The Wizzard of Oz) 

 

 

Somewhere over the rainbow 

Way up high 

There’s a land that I heard of, 

Once in a lullaby 

Somewhere over the rainbow 

Skies are so blue 

And the dreams that you dare to dream 

really do come true 

 

Someday I'll wish upon a star 

Wake up where the clouds are far behind me 

Where trouble melts like lemon drops 

Away above the chimney tops that's where 

You'll find me 

Somewhere over the rainbow 

Bluebirds fly 

Birds fly over the rainbow 

why then, oh why can't I?  

(Someday I'll wish upon a star 

Wake up where the clouds are far behind me) 

Where trouble melts like lemon drops 

Away above the chimney top that's where you'll find me 

Somewhere over the rainbow bluebirds fly. 

Birds fly over the rainbow, 

Why, oh why can't I?  

If happy little bluebirds fly beyond the rainbow 

Why, of why can’t I? 
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Op een onbewoond eiland 

 

Op een onbewoond eiland 

Loopt niemand voor je neus 

Ja je voelt je d'r blij want 

Lekker leven is de leus 

Geen pietsie pech want je hoeft er niets 

Valt er niet van je fiets 

Ligt op je luie haidewiets 

Drinkt met je billen bloot 

Melk uit een kokosnoot 

Je wordt vanzelluf groot 

Op een onbewoond eiland 

Zijn alle dagen fijn 

Op een onbewoond eiland 

Daar zou ik willen zijn 

'K Had vanmorgen al voor dag en dauw 

Een punaise in m'n voet 

Marmelade op m'n linkermouw 

Ei te zacht, ik wor' nie goed 

En toen 'k m'n fiets besteeg 

Je raadt het reeds: 

M'n beide banden lek en leeg 

En de tram 

Die ik toen nam 

Bleef steken in de steeg 

Op een onbewoond eiland 

Loopt niemand voor je neus 

Ja je voelt je d'r blij want 

Lekker leven is de leus 

Geen pietsie pech want je hoeft er niets 

Valt er niet van je fiets 
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Ligt op je luie haidewiets 

Drinkt met je billen bloot 

Melk uit een kokosnoot 

Je wordt vanzelluf groot 

Op een onbewoond eiland 

Zijn alle dagen fijn 

Op een onbewoond eiland 

Daar zou ik willen zijn 

Moest vanmiddag bij de dokter zijn 

Spuitje anti-griep gehaald 

Nou die vogel dee me reuze pijn 

En natuurlijk brak de naald 

En toen ik douchen zou 

Je raadt het reeds: 

Stond ik te krijsen van de kou 

Nooit geluk 

De geyser stuk 

Je weet al wat ik wou... 

Op een onbewoond eiland 

Loopt niemand voor je neus 

Ja je voelt je d'r blij want 

Lekker leven is de leus 

Geen pietsie pech want je hoeft er niets 

Valt er niet van je fiets 

Ligt op je luie haidewiets 

Drinkt met je billen bloot 

Melk uit een kokosnoot 

Je wordt vanzelluf groot 

Op een onbewoond eiland 

Zijn alle dagen fijn 

Op een onbewoond eiland 

Daar zou ik willen zijn 
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Door de Wind 

 

 

Ik zie je voor me met m'n ogen dicht 

Ik kan je voelen met m'n hart op slot 

Ik hoor je praten, maar je bent er niet 

Nee, je bent er niet 

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen 

En je mag nog niet sterven want ik 

Kan je niet missen 

Ik kan je niet missen 

Door de wind 

Door de regen 

Dwars door alles heen 

Door de storm 

Al zit alles me tegen 

Door jou ben ik nooit alleen 

Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten 

Wat in mijn ogen staat geschreven 

Je moest eens weten 

En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar 

En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen 

Ik kan alleen zingen 

Door de wind 

Door de regen 

Dwars door alles heen 

Door de storm 

Al zit alles me tegen 

Door jou ben ik nooit alleen 
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Door een zee van afstand 

Door een muur van leegte 

Door een land van stilte 

Door m'n hele leven 

Door de wind 

Door de regen 

Dwars door alles heen 

Door de storm, al zit alles me tegen 

Met jou ben ik nooit alleen 
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De Clown 

 

 

Hij was maar een clown, in 't wit en in 't rood 

Hij was maar een clown, maar nu is hij dood 

Hij lachte en sprong, in 't felgele licht 

Maar onder die lach zat een droevig gezicht 

 

De herinnering blijft aan die clown met z'n lach 

Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag 

Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet 

Want er was op het einde niemand die hij verliet 

 

Hij woonde alleen, in een wagen van hout 

Hij was maar een clown, en zo werd hij oud 

Z'n hoed was te klein, en z'n schoenen te groot 

Hij was maar een clown, maar nu is hij dood 

 

De herinnering blijft aan die clown met z'n lach 

Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag 

Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet 

Want er was op het einde niemand die hij verliet 

 

Op een avond, hij viel, net als elke keer 

Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit 

Hij was maar een clown, in 't wit en in 't rood 

Hij was maar een clown, maar nu is hij dood 

 

De herinnering blijft aan die clown met z'n lach 

Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag 

Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet 

Want er was op het einde niemand die hij verliet 
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Schlager Medley 

 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Weine nicht wenn der Regen fällt 

Damm-damm, damm-damm 

Es gibt einen der zu dir hält 

Damm-damm, damm-damm 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 

Alles, alles geht vorbei 

Doch wir sind uns treu 

Kann ich einmal nicht bei dir sein 

Damm-damm, damm-damm 

Denk daran, du bist nicht allein 

Damm-damm, damm-damm 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 

Alles, alles geht vorbei 

Doch wir sind uns treu 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 

Alles, alles, alles geht vorbei 

Doch wir sind uns treu 

Marmor, Stein und Eisen bricht 

Aber unsere Liebe nicht 

Alles, alles, alles geht vorbei 

Doch wir sind uns treu 

 

Vervolg – Ich bin wie du 
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Ich bin wie du 

 

Ich bin wie du (ahaha) 

Wir sind wie Sand und Meer (ahaha) 

Und darum brauch' ich dich so sehr 

Ich bin wie du (ahaha) 

Wir sind wie Tag und Nacht (ahaha) 

Für einander immer nur da 

Immer nur da! 

Und du weißt 

Denn doch lass ich dir die Freiheit 

Weil man sich dann leichter treu bleibt 

Ich genau so wie du 

G’rade das (g’rade das) 

Das macht uns’re Liebe anders 

Das macht uns’re Liebe so anders 

Und ich finde das gut 

 

sax-solo 

Ich bin wie du (ahaha) 

Wir sind wie Sand und Meer (ahaha) 

Und darum brauch ich dich so sehr 

Ich bin wie du huh 

Ich bin wie du 

Genau wie du, du, du, du 

Uh uh 

 

Vervolg – Ein Festival der Liebe 
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Ein Festival der Liebe 

 

Ich geh wie auf Wolken und ich bin riesengroß 

(Oho, aha) 

Denn du bist bei mir, ich lass dich nie wieder los 

(Oho, aha) 

Wir grüßen die Menschen und sie winken zurück 

(Oho, aha) 

Kein Wunder, wir sind ja auf der Straße ins glück 

(Oho, aha) 

Ein Festival der Liebe soll unser Leben sein 

Und alle, die so sind wie wir, die laden wir gern ein 

Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt 

Weil ohne Liebe alles fehlt 

Ja du kamst zu mir 

und kaum warst Du hier 

Begann mit einem Mal 

Unser Festival! 

 

Tussenspel / Clap hands → Woh, ho ho ho ho (2x) / Yeah, Yeah, Yeah! 

 

Ein Festival der Liebe soll unser Leben sein 

Und alle, die so sind wie wir, die laden wir gern ein 

Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt 

Weil ohne Liebe alles fehlt 

Wooh 

Wooh 

 

  AANSLUITEND – 20.00 uur tot 21.00 uur : DUO DOUBLE XXL 
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Finale – 21.00 uur tot ca. 21.30 uur 

 

DO-RE-MI (uit : The Sound of Music) 

 

Intro orkest 

 

Do, a deer, a female deer 

Re, a drop of golden sun 

Mi, a name, I call myself 

Fa, a long, long way to run 

So, a needle pulling thread 

La, a note to follow So 

Ti, a drink with jam and bread 

That will bring us back to Do, oh, oh, oh 

Do, a deer, a female deer 

Re, a drop of golden sun 

Mi, a name, I call myself 

Fa, a long, long way to run 

So, a needle pulling thread 

La, a note to follow So 

Ti, a drink with jam and bread 

That will bring us back to Do 

Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do 

Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re 

Do, Mi, Mi 

Mi, So, So 

Re, Fa, Fa 

La, Ti, Ti 
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Do, Mi, Mi 

Mi, So, So 

Re, Fa, Fa 

La, Ti, Ti 

When you know the notes to sing 

You can sing most anything (2x) 

 

Orkest - intermezzo 

 

Do, a deer, a female deer 

Re, a drop of golden sun 

Mi, a name, I call myself 

Fa, a long, long way to run 

So, a needle pulling thread 

La, a note to follow So 

Ti, a drink with jam and bread 

That will bring us back to …… 

So, Do, La, Fa, Mi, Do, Re 

 

So, Do, La, Fa, Ti, 

 

La, So, Fa, Mi, So, Do 

 

DO-RE-MI-FA-SO-LA-TI….DO! 

 

 

 

Highland Cathedral : Instrumentaal 
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Wishing you were somehow here again (uit : The Phantom of the Opera) 

 

 

You were once 

My one companion 

You were all 

That mattered 

You were once 

A friend and father 

Then my world 

Was shattered 

Wishing you were 

Somehow here again 

Wishing you were 

Somehow near 

Sometimes it seemed 

If I just dreamed 

Somehow you would 

Be here 

Wishing I could 

Hear your voice again 

Knowing that I 

Never would 

Dreaming of you 

Won't help me to do 

All that you dreamed 

I could 

 

 

 



 
38 

Passing bells 

And sculpted angels 

Cold and monumental 

Seem, for you 

The wrong companions 

You were warm and gentle 

Too many years 

Fighting back tears 

Why can't the past 

Just die? 

Wishing you were 

Somehow here again 

Knowing we must 

Say goodbye 

Try to forgive 

Teach me to live 

Give me the strength 

To try 

No more memories 

No more silent tears 

No more gazing across 

The wasted years 

Help me say 

Goodbye 
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My Way 

 

And now, the end is near 

And so I face the final curtain 

My friend, I'll make it clear 

I'll state my case, of which I am certain 

 

I've lived a life that's full 

I traveled each and every highway 

And more, much more than this, 

I did it my way 

 

Regrets, I've had a few 

But then again, too few to mention 

I did (what) I had to do 

And saw it through without exemption 

 

I planned each charted course 

Each careful step along the byway 

And more, much, much more 

I did it, I did it my way 

 

Yes, there were times, I'm sure you knew 

When I bit off more than I could chew 

But through it all, when there was doubt 

I ate it up and spit it out 

I faced it all and I stood tall 

And did it, did it my way 

 

I've loved, I’ve laughed and cried 

I had my fill, my share of losing 

And now, as tears subside 

I find that it's all so amusing 
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To think I did all that 

And may I say not in a shy way 

Oh no, oh no, not me 

I did it my way 

 

For what is a man, what has he got 

If not himself, then he has not 

To say the things he truly feels 

And not the words of one who kneels 

The record shows I took the blows 

And did it my way. 
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De hoogste tijd 

 

 

De kastelein schenkt nog wat in 

en kijkt dan op z'n klok. 

Het is de hoogste tijd. 

Iedereen drinkt snel z'n glas leeg, 

de laatste wordt getapt. 

Een jukebox liep plots leeg. 

Het is de hoogste tijd wordt er geroepen uit de hoek, 

de bonnen liggen klaar. 

Ach mag ik vanavond poffen vraagt een mannenstem. 

Betaal jij morgen maar. 

 

Het is tijd, de hoogste tijd 

U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid 

Dag mevrouw en dag meneer 

u komt hier toch weer 

 

Er wordt aan de bel getrokken, 

de laatste is van mij 

Dan gaan we snel naar huis. 

Nou vooruit de allerlaatste 

Wie denkt er aan mij, 

ik heb toch ook een thuis 

Aan de tafel in de hoek, daar zit een man alleen 

en staart voor zich uit. 

Straks wordt hij weer snel vergeten, 

hij denkt: waar kan ik heen, 

ik heb geen rooie duit. 
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Het is tijd, de hoogste tijd 

U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid 

Dag mevrouw en dag meneer 

u komt hier toch weer 

 
tussenspel 

 

De kelner roept kom op nou mensen, 

ut is de hoogste tijd 

Ook ik heb een gezin 

want zij weet hoe laat we sluiten. 

Kom ik thuis te laat, mag ik er niet meer in 

Nog ‘n mop en even lachen dan is ‘t voorbij 

de zaak die is nu leeg 

Lege flessen en wat pinda's liggen op de grond 

de jukebox die plots zweeg. 

 

 

Het is tijd, de hoogste tijd 

U wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid 

Dag mevrouw en dag meneer 

u komt hier toch weer 

 

Lalalalalalalalaaah.......... 

 

 

 

 

 



 
43 

You’ll never walk alone (uit : Carousel) 

 

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 
 

 


