Publieksopwarmer
ROOD
Rood is al lang het rood niet meer
t rood van rode rozen
De kleur van liefde van weleer
Lijkt door de haat gekozen
Dat mooie rood was ooit voor mij
Een kleur van passie en van wijn
Ik wil haar terug, die mooie tijd
Maar zij lijkt lang vervlogen
En alle beelden op TV
Van bloed en oorlog om ons heen
Werken daar ook niet echt aan mee
Dus ik neem heel bewust het besluit
De krant leg ik weg
En de TV gaat uit
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is.. rood van rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou
Schreeuw van de roodbedekte daken
dat ik van je hou
Vandaag is rood gewoon weer
liefde tussen jou en mij
Ik loop de deur door en
naar buiten waar de zon begint te schijnen
Laat alles achter, kijk vooruit
en met mijn laatste rooie cent
Koop ik een veel te grote bos met
hondervijftig rode rozen
Een voor elk jaar waarvan
ik hoop dat jij nog bij me bent.

Refrein
En nu sta je hier zo voor me
De rode avondzon streelt jouw gezicht
Je bent een wonder voor me
Denk ik, terwijl een doorn mijn vinger prikt
Rood is mijn bloed dat valt op de grond
En even lijk ik verloren
Maar jij brengt mijn vingers naar je mond
En je kust ze
En ik weet
Refrein
Vandaag? is rood
Gooi de loper uit
En drink een goed glas wijn
Pluk de dag want het kan
zo ineens de laatste zijn
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jouw en mij
Vandaag staat rood weer voor de liefde
Tussen jou en mij

5de leerjaar
UIT M’N BOL
Soms denk ik bij m’n eigen:
Wat moet ik hier weer mee?
Ze kunnen het heen en weer krijgen
’t Is nooit goed; ’t is altijd “nee”
Maar ik heb ’t al bekeken
Vandaag, dat wordt m’n dag
Dat ik me lekker uit ga leven
En alles kan en mag
Oh, vanavond ga ik even uit m’n bol
Gooi alles van me af en giet m’n glas vol
Want ik hou van ’t leven
Al moet ik soms ook geven
Maar vanavond telt alleen voor mij de lol
Oh, ik zet de zorgen even aan de kant
En denk niet aan verdriet of trammelant
Ja, lachen, gieren, brullen
Toe, laat m’n glas maar vullen
Want vanavond ga ik even uit m’n bol
Je moet genieten van ’t leven
Trek je van ’n ander toch niets aan
Want die weet het altijd beter
Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken
Eigen kijken
Refrein 2x
Oh, ik zet de zorgen even aan de kant
En denk niet aan verdriet of trammelant
Ja, lachen, gieren, brullen
Toe, laat m’n glas maar vullen
Want vanavond ga ik even uit m’n bol

1ste kleuterklas
MOOI WEER VANDAAG
k wil vandaag m'n tijd verdromen
Hoe ha hoe
'k Zit in de schaduw van de bomen
Hoe ha hoe
Laat de wereld zonder mij maar draaien, heel traag
'k wil geen zorgen aan mijn kop vandaag
Mooi weer vandaag
Ik doe alles vandaag liever traag
Mooi weer vandaag
Nee, geen files, geen stress in m'n maag
Laat de zon nu vrolijk schijnen
Want dat heb ik toch zo graag vandaag
Mooi weer vandaag
Nee, vandaag geen gezeur, geen geklaag

Ik wil vandaag m'n tijd verdromen Hoe ha hoe
'k Zit in de schaduw van de bomen Hoe ha hoe
Laat de wereld zonder mij maar draaien vandaag
Want ik hou het vandaag liever traag
Refrein
Laat de wereld zonder mij maar draaien vandaag
Want ik hou het vandaag liever traag
Refrein
Mooi weer vandaag
Ik doe alles vandaag liever traag
Mooi weer vandaag
Nee, vandaag geen gezeur, geen geklaag
Mooi weer

1ste leerjaar
VURIGE TONGEN
Ik heb het 100 keer gezegd,
mensen die praten over mensen heen.
Maar hebben zij het recht,
zomaar te preken over iedereen.
Eerst vond ik het erg en trok ik het me aan,
maar na 100 keer liet ik ze begaan.
Ze ratelen maar door,
soms uit verveling dan weer voor de lol,
dan zingen ze in koor,
keer je de rug dan gaan ze uit de bol.
't Heeft een tijd geduurd voor ik het begreep,
't lijkt een kwaal te zijn die maar niet geneest.
Ik heb m'n leven, jij dat van jou,
laat me zelf m'n gang maar gaan.
Ik heb m'n wereld, jij die van jou,
ik laat jullie maar begaan.
Zelfs op dit moment
staan ze te grijnzen over jou en mij.
Om 't even wie je bent,
ieder z'n aandeel in de razernij.
In jouw aangezicht, lachen ze beleefd,
maar nog voor je 't weet, gaan ze wild te keer.
Refrein
Eerst vond ik het erg en trok ik het me aan,
maar na 100 keer liet ik ze begaan.
Ik heb m'n leven, jij dat van jou,
laat me zelf m'n gang maar gaan.

Ik heb m'n wereld, jij die van jou,
ik laat jullie maar begaan.
Ik heb m'n leven, jij dat van jou,
ik laat jullie maar begaan.

3de kleuterklas
BABY BABY
Baby baby
Wat is er nu
Zeg me even
Ben ik van u
Zeg het me nog wel duizendmaal
Spreek van liefde in elke taal
Liefde is broos
T'is net als porselein (ooo)
Breekt in je hand
Voor het voltooid kan zijn
Laat ons samen zijn
Na na na na
Naa naa na
Na na na na
Ooooo
Na na na na
Naa naa na
Na na na na
Na na na naaaaaaa
Baby baby
I love you
Jolte qiero
Oui mon amour
T'is zo heerlijk samen te zijn
Maar het scheiden
Doet toch geen pijn
En ik weet best
Ik ben niet graag alleen
Liefde gebeurt
Enkel met twee bijeen
Laat ons samen zijn
Soms is liefde maar liefdespijn
Al wou je dat het anders kon zijn
Na na na na
Na na na na

Naa naa na
Ooooo

Na na na na
Na na na na

Naa naa na
Na na na naaaaaaa

4de leerjaar
DIEP
M'n liefde voor jou is diep zo diep.
M'n liefde voor jou is diep zo diep.
Loop me niet voorbij met je neus in de wind.
Ga je naar hem toe?
Je kijkt niet eens naar mij, jij bent ziendeblind.
Wat wil je dat ik doe?
Moet ik op m'n knieen?
Geef me dan wat aandacht.
Zeg me nou wat ik moet doen.
Wat ik moet doen...
M'n liefde voor jou is diep zo diep.
Dieper dan de diepste zee.
M'n liefde voor jou is diep zo diep.
Wilder dan de wildste, dieper dan de diepste zee
Doe niet zo brutaal, 'k ben ten einde raad.
'k weet niet waar naar toe.
Spreek ik dan een taal die je niet verstaat?
Wat wil je dat ik doe?
Moet ik op m'n knieen?
Geef me dan wat aandacht.
Zeg me nou wat ik moet doen.
Wat ik moet doen...
Refrein 4X

2de kleuterklas
DE ALLEREERSTE KEER
Dit is de allereerste keer
Dat ik de liefde tegenkwam
Jij stuurde mij en ik was verloren
Nu staat mijn hart in vuur en vlam
Dit is de allereerste keer
Dat ik ontdek hoe liefde smaakt ‘
k Ben in jouw strikken nu gevangen
Voor ik het wist was het te laat
Jij kwam in mijn leven
Zo onverwacht
Jij 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
Hij kwam in jouw leven
Zo onverwacht
Hij lachte maar even
Jij had nooit gedacht
Dat zijn tovermacht
Jou zo een schok zou kunnen geven
Refrein
Dit is de allereerste keer
De aller aller eerste keer
Ja, 't is de allereerste keer

3de leerjaar
LEEF
Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn
Niemand is alleen maar zwart op 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
Refrein
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
Refrein (2x)
Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn

2de leerjaar
ZEG EENS MEISJE
Dam-dam-dam
dam-dam-di-doe-bie-doe-bie-dam-dam-dam (2x)
Zeg eens meisje waar ga jij vanavond heen?
Zeg eens meisje ben je zo alleen?
Zeg eens meisje ik heb een idee!
Zeg eens meisje ik weet hier een leuk café!
Zeg eens meisje echt iets voor ons twee!
Zeg eens meisje ik wil met je mee
Ik wil met je meegaan
Voor jou door het vuur gaan
Want ik vind je heel apart
Ik wil je leren kennen
Jou eens flink verwennen
En dat komt uit heel mijn hart
Kom wees niet verlegen
Niemand houdt ons tegen
Daarom vraag ik met een lach
Laten we proberen
Ons te amuseren
Elke dag

6de leerjaar
MEISJES
Mmmmmeisjes
Ze maken ons kapot, mijnheer
Ze maken ons zo zot, mijnheer
Mmmm meisjes
Mmmmmeisjes
We zijn toch zo bizar, mijnheer
Brengen je in de war, mijnheer
StaTItistieke meisjes
Olalala meisjes
We komen goed van pas
Olalala meisjes
Doen zij nog steeds de was
Mamijmoemie meisjes
De mooiste van de klas
Olalala meisjes
Ja…Meisjes!
Mmmmmeisjes Ze zijn zo welgebouwd, mijnheer
Toch die waar ik van hou,
mijnheer Amelinckx-meisjes
Mmmmmeisjes
Ze zijn het and're soort, mijnheer
De paPAPAssionele moord, mijnheer
Mmmmmeisjes
Olalala meisjes
We komen goed van pas
Olalala meisjes
Ik wou dat ik er een was

Mamijmoemie meisjes
De mooiste van de klas
Olalala meisjes
Neem me mee !
Meisjes zijn 't allermooist op aard
Niets dat hun schoonheid
Zeg dat Van het Groenewoud het gezegd heeft 4x

1ste peuterklas en Apotheose
ALLEMAAL
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
Refrein
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
Ja
We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Ja we genieten van het leven
Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal

