
True Coulours, Cindy Lauper 

 

You with the sad eyes 
Don't be discouraged 
Oh I realize 
Its hard to take courage 
In a world full of people 
You can lose sight of it all 
And the darkness inside you 
Can make you feel so small 

But I see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 

Show me a smile then 
Don't be unhappy, can't remember 
When I last saw you laughing 
If this world makes you crazy 
And you've taken all you can bear 
You call me up 
Because you know I'll be there 

And I'll see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 

And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 

If this world makes you crazy 
And you've taken all you can bear 
You call me up 
Because you know I'll be there 

And I'll see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 

Your true colors 
True colors 
True colors 
Shining through 

I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 

  



Upside down- Jack Johnson (themalied van ‘curious George’) 

 

Who's to say 
What's impossible 
Well they forgot 
This world keeps spinning 
And with each new day 
I can feel a change in everything 
And as the surface breaks reflections fade 
But in some ways they remain the same 
And as my mind begins to spread it's wings 
There's no stopping curiosity 

I want to turn the whole thing upside down 
I'll find the things they say just can't be found 
I'll share this love I find with everyone 
We'll sing and dance to Mother Nature's songs 
I don't want this feeling to go away 

Who's to say 
I can't do everything 
Well I can try 
And as I roll along I begin to find 
Things aren't always just what they seem 

I want to turn the whole thing upside down 
I'll find things they say just can't be found 
I'll share this love I find with everyone 
We'll sing… 
  



Leef André Hazes 

 

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 

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 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 
"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 
"Leef, alsof het nooit echt af is" 
En "leef, pak alles wat je kan" 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 
"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 
"Leef, alsof het nooit echt af is" 
En "leef, pak alles wat je kan" 

En ga, a, a, a 
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 

"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 
En leef! 



One Love Bob Marley 

One love, One heart 

Let's get together and feel all right 

Hear the children crying (One Love) 

Hear the children crying (One Heart) 

Sayin' give thanks and praise to the Lord 

and I will feel all right 

Sayin' let's get together and feel all right 

 

Let them all pass all their dirty remarks 

(One Love) 

There is one question I'd really love to ask 

(One Heart) 

Is there a place for the hopeless sinner 

Who has hurt all mankind just to save his 

own? 

Believe me 

 

One Love, One Heart 

Let's get together and feel all right 

As it was in the beginning (One Love) 

So shall it be in the end (One Heart) 

Give thanks and praise to the Lord and I 

will feel all right 

One more thing 

 

Let's get together to fight this Holy 

Armageddon (One Love) 

So when the Man comes there will be no 

no doom (One Song) 

Have pity on those whose chances grove 

thinner 

There ain't no hiding place from the Father 

of Creation 

 

Sayin' One Love, One Heart 

Let's get together and feel all right 

I'm pleading to mankind (One Love) 

Oh Lord (One Heart) 

 

Give thanks and praise to the Lord and I 

will feel all right 

Let's get together and feel all right  



We are the world (Michael Jackson, USA for Afrika) 

There comes a time 

When we heed a certain call 

When the world must come together as 

one 

There are people dying 

Oh, and it's time to lend a hand to life 

The greatest gift of all 

We can't go on 

Pretending day-by-day 

That someone, somewhere soon make a 

change 

We're all a part of God's great big family 

And the truth, you know, love is all we 

need 

 

Ref We are the world 

We are the children 

We are the ones who make a brighter day, 

so let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you 

and me 

 

Oh, send them your heart 

So they know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stones to 

bread 

And so we all must lend a helping hand 

 

Ref 

When you're down and out, there seems 

no hope at all 

But if you just believe there's no way we 

can fall 

Well, well, well, well let us realize 

Oh, that a change can only come 

When we stand together as one, yeah, 

yeah, yeah 

Ref x3 

Oh, let me hear you! 

Ref x 4 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you 

and me 

We are the world, we are the world (are 

the world) 

Ref x 2  



Iedereen heeft talent, kinderen voor kinderen 

 

Yeah yeah yea-eah, yeah yeah 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah, yeah yeah 

Hij is minder goed in rekenen maar de 
beste met muziek 

Oh en zij kan zo goed tekenen, je weet 
niet wat je ziet 

En toen nam 'ie z'n viool mee naar school, 
begon erop te spelen 

We hebben een idool erbij 

En zij heeft op een dag onze klas zo gaaf 
getekend 

Het lijkt wel op een schilderij-ij-ij 

Kijk ze shinen! 

Iederee-een heeft talent 

Twijfel maar niet, je gaat 't wel ontdekken 

Want we kunnen allemaal iets cools 

Het maakt niet uit wat je doet 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah, yeah yeah 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah, yeah yeah 

Ze heeft soms wat last met lezen maar ze 
danst alsof ze vliegt 

En als we voetballen dan willen wij 'm altijd 
in ons team 

En de laatste keer met gym toen ging ze 
ons van alles leren 

Een superduperdope dans 

Iedereen die weet hoeveel bekers hij al 
wist te winnen 

Omdat 'ie zo goed scoren ka-a-an 

Kijk ze shinen! 

Iederee-een heeft talent 

Twijfel maar niet, je gaat 't wel ontdekken 

Want we kunnen allemaal iets cools 

Het maakt niet uit wat je doet 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah, yeah yeah 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah, yeah yeah 

Kan je zingen, dansen, zelf een liedje 
spelen? 

Doe maar mee en kom erbij 

Iedereen heeft talent 

Wil je turnen, hockeyen, voetballen of 
skaten? 

Als je maar jezelf kan zijn 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah yeah yeah 

Iedereen heeft talent 

Yeah yeah yea-eah yeah yeah 

Iederee-een heeft talent 

Twijfel maar niet, je gaat 't wel ontdekken 

Want we kunnen allemaal iets cools 

Het maakt niet uit wat je doet 

Iedereen heeft talent 



Hakuna matata 

 

Timon: Hakuna matata. Alé ge hebt het of ni. 

Pumba: Hakuna matata. ’t Is maar hoe ge ‘t 
ziet. 

Timon: Ge hebt geen zorgen! Zorg maar dat 
ge geniet! 

Pumba: ’t Is een theorie! Filosofie! 

Timon: Hakuna matata. 

 

Timon: Want, toen hij nog een zwijntje was. 

Pumba: Toen ik nog een zwijntje was. 

Timon: Heel schoon. 

Pumba: Dank u 

Timon: Hij vond dat z’n geur niet zo’n charme 
bezat. 

Iedereen liep weg als hij z’n eten op had. 

Pumba: Heel gevoelig was ik.Ook al was ik 
een kind. 

‘k Was gekwetst.Ik stonk altijd een uur in de 
wind. 

Wat schaamde ik mij … 

Timon: Hij schaamde zich rot! 

Pumba: Nee ik was echt niet blij! 

Timon: Hij was kapot! 

Pumba: Maar men zag mijn leed niet ! 

Timon: Maar men zag het niet ! 

Pumba: Telkens als ik een sch… 

 

Timon: Hee Pumba ! Er zijn kinderen bij. 

Pumba: Oh pardon! 

 

Allemaal: Hakuna matata! Ach ge hebt het of 
niet!! 

Hakuna matata! ’t Is maar hoe ge het ziet! 

Simba: Je hebt geen zorgen! Zorg maar dat je 
geniet! 

 

Timon: Ja , alé zing maar jong! 

Timon en Simba : ’t Is een theorie! 

Pumba : filosofie 

Allemaal: hakuna matata! 

 

(muziek) 

 

hakuna matata 3x 

hakuna… 

simba: Je hebt geen zorgen! Zorg maar dat je 
geniet! 

Allemaal: ’t Is een theorie! Filosofie! 

Hakuna matata, hakuna matata , …  



Leef Like me 

 
Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te 

zijn. 

Niemand is alleen maar zwart of wit. 

Iedereen is anders, anders dan je verwacht. 

Niemand die alleen maar haat of liefde voelt. 

We zijn allemaal een mens van vlees en bloed. 

En we kunnen niet perfect zijn want niemand 

weet hoe dat moet. 

Leef met je eigen talent, 

Iedereen is mooi en je bent wie je bent. 

Leef met jezelf en elkaar, iedereen is blij met 

dat ene gebaar. 

Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn. 

Niemand heeft de waarheid vol in beeld. 

Maar het voordeel van de twijfel maakt ons 

minder verdeeld. 

Leef met je eigen talen, iedereen is mooi en je 

bent wie je bent. 

Leef met jezelf en elkaar, iedereen is blij met 

dat ene gebaar. 

We zoeken de verschillen waar we bruggen 

moeten bouwen 

En we plakken etiketten op het hart van 

iedereen. 

Maar het leven is geen leven als geen mens 

van je wil houden, 

Dus we moeten bruggen bouwen 

Over alle kloven heen. 

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi en je 

bent wie je bent. 

Leef met jezelf en elkaar, iedereen is blij met 

dat ene gebaar. 

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi en je 

bent wie je bent. 

Leef met jezelf en elkaar, iedereen is blij met 

dat ene gebaar. 

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te 

zijn.

  



All together now, The Farm 

 

 

Remember boy that your forefather's died 
Lost in millions for a country's pride 
But they never mention the trenches of Belgium 
When they stopped fighting and they were one 

A spirit stronger than war was at work that night 
December 1914 cold, clear and bright 
Countries' borders were right out of sight 
When they joined together and decided not to fight 

All together now 
All together now 
All together now, in no man's land 

The same old story again 
All those tears shed in vain 
Nothing learned and nothing gained 
Only hope remains 

All together now 
All together now 
All together now 
In no man's land 

The boys had their say they said no 
Stop the slaughter let's go home, let's go, let's go 

  



A whole new world, Aladin 

 

 

I can show you the world 
Shining, shimmering, splendid 
Tell me, princess, now when did 
You last let your heart decide? 
I can open your eyes 
Take you wonder by wonder 
Over, sideways and under 
On a magic carpet ride 

A whole new world 
A new fantastic point of view 
No one to tell us, "No" 
Or where to go 
Or say we're only dreaming 
A whole new world 
A dazzling place I never knew 
But when I'm way up here 
It's crystal clear 
That now I'm in a whole new world with you 
(Now I'm in a whole new world with you) 

Unbelievable sights 
Indescribable feeling 
Soaring, tumbling, freewheeling 
Through an endless diamond sky 

A whole new world (don't you dare close 
your eyes) 

A hundred thousand things to see (hold your 
breath, it gets better) 
I'm like a shooting star, I've come so far 
I can't go back to where I used to be 
A whole new world 
With new horizons to pursue 
I'll chase them anywhere 
There's time to spare 
Let me share this whole new world with you 

A whole new world (a whole new world) 
A new fantastic point of view 
No one to tell us, "No" 
Or where to go 
Or say we're only dreaming 
A whole new world (every turn, a surprise) 
With new horizons to pursue (every moment, 
red-letter) 
I'll chase them anywhere, there's time to 
spare 
And then we're home (there's time to spare) 
Let me share this whole new world with you 

A whole new world (a whole new world) 
That's where we'll be (that's where we'll be) 
A thrilling chase (a wondrous place) 
For you and me 

 

  



Als je doorzet 

 

  



You’ve got a friend in me 

 

 

You've got a friend in me 
You've got a friend in me 
When the road looks rough ahead 
And you're miles and miles 
From your nice warm bed 
You just remember what your old pal said 
Boy, you've got a friend in me 
Yeah, you've got a friend in me 

You've got a friend in me 
You've got a friend in me 
If you've got troubles, I've got 'em too 
There isn't anything I wouldn't do for you 
We stick together and can see it through 
'Cause you've got a friend in me 
Yeah, you've got a friend in me 

Some other folks might be 
A little bit smarter than I am 
Bigger and stronger too, maybe 
But none of them will ever love you 
The way I do, it's me and you, boy 
And as the years go by 
Our friendship will never die 
You're gonna see it's our destiny 
You've got a friend in me 
You've got a friend in me 
Yeah, you've got a friend in me 

  



Hallo wereld, kinderen voor kinderen 

Hallo wereld, wereld, 
De wereld is van mij. 
Er is ruimte zat, 
Dus kom er lekker bij. 
Hallo wereld, wereld, 
De wereld is voor jou 
Er zijn wel duizend kleuren 
Veel meer dan rood, wit, blauw 
En wat ik doe, doe, doe 
Doe ik samen met jou 
En waar ik ga, ga, ga, 
Ga ik samen met jou 
Hallo wereld 
Hééééy 
Ja jij, 
Je bent van ons allemaal. 

Hallo raam, 
Goeiemorgen nieuwe dag 
Hallo bed 
Waarin ik net nog lekker lag 
Hallo boek 
Met je verhalen zo mooi 
Verre landen, nieuwe mensen 
Komen wonen in mijn hoofd 
Als je leest 
Snap je de mensen om je heen 
Als je leest dan weet je 

Ik ben niet alleen 
Want een boek, 
Meteen al bij de eerste zin 
Dat opent alle alle grenzen 
En laat jou de wereld zien. 

ref 
 
 

Hallo deur 
Staat er hallo bij 
Hallo zon 
Die op alle mensen schijnt 
Ha die buurman 
Kom, vertel me je verhaal 
Je kwam van ver 
Nu ben je hier 
We zijn nu samen allemaal 

ref 

En wat ik doe, doe, doe 
Doe ik samen met jou 
En waar ik ga, ga, ga, 
Ga ik samen met jou 
Hallo wereld 
Ja jij, 
Je bent van ons allemaal. 

  



He doe maar mee, Tonya 

 

Hé doe maar mee 
Ben je groot of ben je klein 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Ben je wit of ben je bruin 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Ben je groot of ben je klein 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Ben je wit of ben je bruin 
Ja voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 

Hé doe maar mee 
Is je naam jeroen of Lien 
Dans op de muziek 
Of durf je niet misschien 

Hé doe maar mee 
Ben je recht of ben je schuin 
Het maakt voor mij niks uit 
Ik zing het heel heel luid 

Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 

Ik duim voor jou 
En jij ook voor mij 
Voor mij telt alleen dat je mijn vriendje kan 
zijn 

Kom zing het maar mee 
En roep het maar uit 
En alles is oké, hé! 

Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 

Kom zing maar mee 
En roep het maar uit 
En alles is oké, hé 

Hé doe maar mee 
Ben je groot of ben je klein 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Ben je wit of ben je bruin 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Ben je groot of ben je klein 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Ben je wit of ben je bruin 
Voor mij mag iedereen, iedereen er zijn 

Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 
Hé doe maar mee 

  



Samen, clouseau en de nieuwe snaar 

  



Het leven is mooi, Will Tura 

 

Een ongeval is zo gebeurd 
Een botsing een knal 
Al mijn dromen verscheurd 
'K zag nog nooit zoveel sterren in een nacht 
Een 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 (Leven is mooi) 
Zolang er zon muziek en kinderen zijn 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Zolang ik kan bewegen en liefde geven 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Ondanks de tegenslagen zorgen en pijn 
Mooi, 't leven is mooi (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 toegaan 
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 (Leven is mooi) 
Zolang er zon muziek en kinderen zijn 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Zolang ik kan bewegen en liefde geven 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Ondanks de tegenslagen zorgen en pijn 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Zolang er zon muziek en kinderen zijn 

Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Zolang er zon muziek en kinderen zijn 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Zolang ik kan bewegen en liefde geven 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Ondanks de tegenslagen zorgen en pijn 
Mooi, 't leven is mooi (Leven is mooi) 
Zolang er zon muziek en kinderen zijn 
Mooi, 't leven is mooi 

  



I’ll be there fo you, The rembrands 

 

So no one told you life was gonna be this 
way 
Your job's a joke, you're broke 
Your love life's D.O.A 
It's like you're always stuck in second gear 
When it hasn't been your day, your week, 
your month 
Or even your year, but 

I'll be there for you 
(When the rain starts to pour) 
I'll be there for you 
(Like I've been there before) 
I'll be there for you 
('Cause you're there for me too) 

You're still in bed at ten 
And work began at eight 
You've burned your breakfast, so far 
Things are going great 
Your mother warned you there'd be days like 
these 
But she didn't tell you when the world has 
brought 
You down to your knees and 

I'll be there for you 
(When the rain starts to pour) 
I'll be there for you 

(Like I've been there before) 
I'll be there for you 
('Cause you're there for me too) 

No one could ever know me 
No one could ever see me 
Seems you're the only one who knows 
What it's like to be me 
Someone to face the day with 
Make it through all the rest with 
Someone I'll always laugh with 
Even at my worst, I'm best with you, yeah 

It's like you're always stuck in second gear 
When it hasn't been your day, your week, 
your month 
Or even your year 

I'll be there for you 
(When the rain starts to pour) 
I'll be there for you 
(Like I've been there before) 
I'll be there for you 
('Cause you're there for me too) 

I'll be there for you 
I'll be there for you 
I'll be there for you 
('Cause you're there for me too) 

  



Kan het niet alleen, Stef Bos 

 

Ik kan bergen verzetten. 

Kan grenzen verleggen. 

Kan de tijd laten stilstaan, verliezen en 

doorgaan. 

Ik kan de liefde verklaren. 

Kan de hemel beloven. 

En ik kan tegen de stroming in de toekomst 

geloven. 

Maar ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan de sterren laten vallen. 

Kan het water laten branden. 

En ik kan stap voor stap de wereld 

veranderen. 

Maar ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

En ik kan het donker verlichten. 

Kan jouw leiden door de nacht. 

En ik kan mijzelf overwinnen. 

Beter worden dan ik dacht. 

Kan de zwaarte van jouw schouders laten 

vallen. 

En tegen de verdrukking in, dwars door alles 

heen. 

De hemel op aarde laten zien. 

En ik kan de tijd laten stilstaan, kan verliezen 

en doorgaan, 

Met vallen en opstaan. 

Van voorafaan beginnen. 

De sterren van de hemel zingen. 

Het water laten branden. 

De wereld veranderen. 

Maar ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen. 

Ik kan het niet alleen.

  



Denk niet wit, denk niet zwart, Frank Boeijen 

 

Hij liep daar in de stad 
'S Avonds laat 
Plotseling aan de overkant 
Zag hij ze staan 
Iemand riep „je hoort niet bij ons“ 
Mes, steek, pijn 

Denk goed na aan welke kant je staat 
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart 
(denk niet zwart) 
Denk niet zwart-wit 
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart 
(denk niet zwart) 
Denk niet zwart-wit 
Maar in de kleur van je hart 
Maar in de kleur van je hart 

Donker was de straat 
Op weg naar het plein 
Een taxi, het is te laat 
Het is voorbij 
Wie wil er bloed op de achterbank 
Van de werkelijkheid 

Denk goed na aan welke kant je staat 
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart 
(denk niet zwart) 
Denk niet zwart-wit 
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart 
(denk niet zwart) 
Denk niet zwart-wit 
Maar in de kleur van je hart 
Maar in de kleur van je hart 

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart 
(denk niet zwart) 
Denk niet zwart-wit 
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart 
(denk niet zwart) 
Denk niet zwart-wit 
Maar in de kleur van je hart 
Maar in de kleur van je hart 
Maar in de kleur van je hart 
Maar in de kleur van je hart 

  



A million dreams, the graetest showman 

 

I close my eyes and I can see 
The world that's waiting up for me 
That I call my own 
Through the dark, through the door 
Through where no one's been before 
But it feels like home 

They can say, they can say it all sounds 
crazy 
They can say, they can say I've lost my mind 
I don't care, I don't care, so call me crazy 
We can live in a world that we design 

'Cause every night I lie in bed 
The brightest colors fill my head 
A million dreams are keeping me awake 
I think of what the world could be 
A vision of the one I see 
A million dreams is all it's gonna take 
A million dreams for the world we're gonna 
make 

There's a house we can build 
Every room inside is filled 
With things from far away 
The special things I compile 
Each one there to make you smile 
On a rainy day 

They can say, they can say it all sounds 
crazy 
They can say, they can say we've lost our 
minds 

I don't care, I don't care if they call us crazy 
Runaway to a world that we design 

Every night I lie in bed 
The brightest colors fill my head 
A million dreams are keeping me awake 
I think of what the world could be 
A vision of the one I see 
A million dreams is all it's gonna take 
A million dreams for the world we're gonna 
make 

However big, however small 
Let me be part of it all 
Share your dreams with me 
You may be right, you may be wrong 
But say that you'll bring me along 
To the world you see 
To the world I close my eyes to see 
I close my eyes to see 

Every night I lie in bed 
The brightest colors fill my head 
A million dreams are keeping me awake 
A million dreams, a million dreams 
I think of what the world could be 
A vision of the one I see 
A million dreams is all it's gonna take 
A million dreams for the world we're gonna 
make 

For the world we're gonna make 



Kids, MGMT 

You were a child 
Crawling on your knees toward it 
Making mama so proud 
But your voice is too loud 
We like to watch you laughing 
You pick the insects off plants 
No time to think of consequences 

Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 
Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 

The water is warm 
But it's sending me shivers 
A baby is born 
Crying out for attention 
The memories fade 
Like looking through a fogged mirror 
Decisions to decisions are made and not 
bought 

But I thought this wouldn't hurt a lot 
I guess not 

Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 
Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 

Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 
Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 
Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees wanting to be haunted 
Control yourself 
Take only what you need from it 
A family of trees 

  



Allemaal, Wim Soutaer 

Veel te vaak gezworven 
In het holst van de nacht 
Mezelf te vaak bedrogen 
Teveel 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! 

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 

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

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 
Ah! 

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 
Allemaal 
Allemaal 
Allemaal 
Allemaal 

  



Kom terug Spinvis 

 

Gooi een steen naar de dag 
Zo ver als je kunt 
Spoel het zout van je huid 
Doof het vuur 
Volg het spoor dat er ligt 
Zoek niet wat er nooit meer is 
Was het zand uit je haar 
Geef een naam aan ieder jaar 
Drink de tranen op je hand 
Zwijg er van 
Erf de ogen van je kind 
Kijk er door 
Koester je geheime hart tot het eind 

Reis ver, drink wijn, denk na 
Lach hard, duik diep 
Kom terug 

Droom een boor in de zon 
Geef hem zeilen en wind 
Kus een droevige mond heel zacht 
Voor de dag begint 
Bewaar een steen in je tas 
Uit het land waar je sliep 
Waar je de wonden opliep 
Waar een koninkrijk verging 

Haal de parels uit de zee 
Geef ze weg 
Vecht met alles wat je hebt 
Verlies het goed 
Wacht dan tot het lichter wordt 
Je hebt de tijd 

Reis ver, drink wijn, denk na 
Lach hard, duik diep 
Kom terug 

  



The power of yet, CJ Luckey 

 

 

  



Are those apple swaeters? 

 

 

 

 

  



Waarin herken jij de visie van De Linde? 

 
 


