Sisters in concert
Sisters (1953)

Irving Berlin

Mijn zussen en ik dragen zorg voor elkaar, behalve als het over mannen gaat.
Summertime (1935)

George Gershwin

Stil, er kan niets gebeuren met mama en papa aan je zij.
Bei Mir Bist Du Schon (1932)

S. Secunda

Ik kan het in elke taal zeggen, maar kus me en je zal het begrijpen.
My Ship (1941)

K. Weill

Ik droom van een schip van zijde en goud maar het meest waardevol is mijn geliefde aan
boord.
Dream a little dream of me (1931)

F. André & W. Schwandt

Kus me goede nacht en droom van mij deze nacht.
Rum and Coca Cola (1945)

P. Baron & J. Sullivan

In Trinidad drinken the yankees Rum en Coca Cola terwijl moeder en dochter werken voor dollars.
Cry me a river (1953)

A. Hamilton

Als je spijt hebt, ween dan een rivier vol om het te tonen want ik heb evenveel geweend voor jou.
I feel pretty (1957)

L. Bernstein

Ik voel me mooi want een prachtige jongen is verliefd op mij.
Over the rainbow (1938)

Harold Arlen

Achter de regenboog ligt een land waar al je dromen uitkomen.
Somewhere (1956)

L. Bernstein

Ergens is er een tijd en plaats voor ons!
Java Jive (1940)

Ben Oakland

Wij houden van koffie, geef ons de koffiepot en een kopje!
My Funny Valentine (1937)

R. Rogers & L. Hart

Mijn liefste Valentijn, je moet vooral jezelf blijven!
It had to be you (1924)

I. Jones

Ik heb gewacht op de ware en dat ben jij.
Accentchuate the positive (1944)

H. Arlen

Je moet het positieve accentueren en het negatieve elimineren. Laat je niet in met het
gemiddelde.
Puttin’ on the Ritz (1928)

I. Berlin

Kleed je chique voor een bezoekje aan het Ritz.
It’s My Party Medley (1963)

arr. Greg Gilpin

Mijn vriendje maakt het uit en dat lijkt wel het einde van de wereld.

