Nieuwe nummers september – december 2017
Coleurs Donovan
Het zonnetje schijnt
Italiaans volkslied
Klokke Roeland
Le carilion
Mandoline in Nicosia
Morning has broken
Never grow old
Papagaaitje leef je nog
Pieterbaas gaat dansen
Sneeuwklokje witrokje
Une belle histoire (Michel Fugan)
Valse pour Michel
Vier samen kerstfeest
Wat een leven

Eerder uitgewerkt
Af en toe gaan pa en moe
Aicha
Amsterdamse potpourri
Annie’s song John Denver
Apres toi
Ben Belen
Bloed zweet en tranen
Brabant
Browns hornpipe
Bruiloftsmars
Buena sera
Cent mille chansons
Complainte de la butte
Country roads
Daar heb je vrienden voor Frans Bauer
De blinde soldaat
De dievenwagen
De nozem en de non
De wielewaal
De zuiderzee
Een beetje verliefd
Een heel gelukkig kersfeest
Elephant song
Garland
Godfather Waltz

Gondellied dubbele noten
Heer U bent altijd bij me
Het kleine cafe aan de haven
He 'll have to go
Het dorp
Het oudershuis
Hoor je het ruisen der golven
I saw three ships
Isle of Capri
Jambalaya
Jan Klaasen de trompetter
Jeux d enfants
Joy to the wolrd
Keetje Tippel
La canada de Verich eerste en tweede partij
La foule
La marche de sacco et vanzette
La Marseillaise
La paloma
La piedrera
Lied van de zeeman
La vie en rose
Liefde van later
Lentekind
Les feuilles mortes
Les mots d’amour
Leven na de dood

Liefde van later
L'oiseau (Belle en Sebastian)
Love me tender
Middellandse zee
Midnight Blue
Mir sind vom woid dahoam
Mother how are you today
O mio bambino caro
Oost Pruisen lied
Pasodoble del tusquiets
Piano man
Ports of Amsterdam
Que sera sera
Radetzky Mars
Ramona in twee partijen uitgewerkt
Raindrops keep falling
Reine de musette
Roosje mijn roosje
Santa Maria de la mer
Sodade
Sonny's dream
Testament
The ferryman
The rose eerste en tweede partij
Theme from the snowman
Tom Fowlers hornpipe
Those were the days

Tipperary (it’s a long way)
Try to remember
Valsen til Christine (twee partijen)
Von guten machten true und still umgeben
Vrijgezel (Benny Nijman)
Waarom fluister ik je naam nog
Wat een leven
Wien bleibt Wien
Wilhelmus van Nassouwe
Will the circle be unbroken
You are my sunshine

