Repertoire Dal Segno (laatste update: november 2013)
Intredelied – Tussenzang – Huwelijkslied – Offerandelied – Communielied –
Slotlied
A whole new world (muziek uit de tekenfilm 'Aladdin' (Alan Menken/Tim Rice))
Ain’t no mountain high enough (Marvin Gaye)
Alles kan een mens gelukkig maken (Rene Froger)
Any dream will do (Andrew Lloyd Webber)
Alegría (Cirque du Soleil)
Als de dag van toen (Mama's Jasje)
Als jij maar naar me lacht (Marco Borsato)
Altijd heb ik je lief (Clouseau)
Annie’s song (John Denver)
Ave Maria (Gounod)
Ave Maria (Schubert)
Ave Maria (Caccini)
Avond (Boudewijn de Groot)
Because it’s love (The Kelly Family)
Because you loved me (Celine Dion)
Bij jou (uit de musical ‘Dracula’ (Karel Svoboda, Zdenek Borovec, Allard Blom))
Bright eyes (Art Garfunkel)
Breek de stilte (Stef Bos)
Can you feel the love tonight (muziek uit de tekenfilm 'The Lion King' (Elton John))
Can’t fight this feeling (Reo Speedwagon)
Canticorum iubilo (J.F. Händel)
Chasing Cars (Snow Patrol)
Children of the sun (Twarres)
Child (Marc Owen)
Circle of life (muziek uit de tekenfilm 'The Lion King' (Elton John))
Come what may (uit de film ‘Moulin Rouge’ (Nicole Kidman & Ewan McGregor))
De roos (Ann Christy) / The rose (Amanda McBroom)
De zeven zwanen (Miel Cools)
De zon (uit de musical ‘Kuifje – De zonnetempel (Dirk Brossé/Seth Gaaikema))
Déclaration d’amour (France Gall)
Diep in mij (Yasmine)
Die wereld van jou en mij (Dana Winner)
Door de wind (Ingeborg)
Een huis om in te schuilen (Elly & Rikkert)
Een woord van liefde (Ann Christy)
En juist daarom… (Elly & Rikkert)
Engel van m’n hart (Marco Borsato)
Endless love (Lionel Richie & Diana Ross)
Er was een tijd (Miel Cools)
Eres tu (Mocedades)
Eternal flame (The Bangles)
Every breath you take (The Police)
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Everything I do, I do it for you (Bryan Adams)
Five hundred miles (The Proclaimers)
Flying without wings (Westlife)
For my love (Sinead O’ Connor)
From a distance (Bette Middler)
From this moment on (Shania Twain)
4 my love (Sinéad O’Connor)
Gelukkig zijn (Ann Christy)
Give a little bit (Supertramp)
Goeiemorgen, morgen (Nicole & Hugo)
Have a little faith in me (John Hiatt)
Have I told you (Van Morison)
Hallelujah, here she comes (U2)
Heaven (Bryan Adams)
Heb ik ooit gezegd (Clouseau) (vertaling van ‘Have I told you’ (Van Morison))
Het is een wonder (Dana Winner)
Hoop, liefde en vertrouwen (Jan Smit)
Houden van (Miel Cools)
I can’t help myself (The Kelly Family)
I finally found someone (uit de film ‘The mirror has two faces’ (Bryan Adams & Barbara
Streisand))
I have a dream (ABBA)
Ik heb een droom (uit de musical ‘Mamma mia’ (ABBA/Els De Schepper))
I’ll always be right there (Bryan Adams)
I will be there (Mary Black/Micha Marah)
I will be your bride (The Kelly Family)
I say a little prayer (uit de film ‘My best friend’s wedding’ by Dionne Warwick/Aretha
Franklin (Burt Bacharach/Hal David))
Iemand als jij (Barbara Dex)
If I needed you (The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band)
Ik heb je lief (Stef Bos)
Ik heb je lief (Paul De Leeuw)
Ik hou van jou (Dana Winner)
Ik hou van U (Noordkaap)
Ik zing vandaag een lied (Dana Winner)
Ik zal jouw man zijn (Raymond Van het Groenewoud)
Imagine (John Lennon)
I’m gonna be (500 miles) (The proclaimers)
In this heart (Sinéad O’Connor)
Into my arms (Nick Cave)
I love you (Celine Dion)
I will follow him (uit ‘Sister Act’)
Il faudra leur dire (Francis Cabrel)
I will always love you (Whitney Houston)
Iedereen is van de wereld (The scene)
Ik denk aan jou (Clouseau)
Ik ga dood aan jou (Bart Herman)
Ik leef voor jou (Ann Christy)
Je hebt een vriend (K3)
Jij en ik (Dana Winner)
Just the two of us (Grover Washington Jr.)
Land van ons twee (Sanne) (vertaling van ‘The power of love’ (Celine Dion))
Let it be (The Beatles)
Lief (Paul De Leeuw)
Liefde (uit musical ‘Romeo en Julia’ (Gérard Presgurvic, Johan Verminnen))
Light of the World (World Youth Day 2002 Theme Song (Robert Lebel))
Like the wind (Vanessa Chinitor)
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Lopen op het water (Marco Borsato & Sita)
Love (John Lennon)
Love is all (Roger Glover)
Love is all around me (Wet Wet Wet)
Love shine a light (Cathrina & The Waves)
Magie (Philippe Robrecht)
Make you feel my love (Adèle)
Marble halls (Enya)
Maskers af (Marco Borsato)
Mijn hart is van slag (Lisa del Bo)
Mooie dagen (Johan Verminnen)
Morning has broken (Cat Stevens)
Ne partez pas sans moi (Celine Dion)
Never tear us apart (INXS)
Niet één zoals jij (Paul De Leeuw)
Nobelprijs (Clouseau)
Oh happy day (Edvin Hawkins Singers)
Only you (The Flying Pickets)
Only if (Enya)
Only time (Enya)
Op het dak van de wereld (Dana Winner)
Parce que c’est toi (Axelle Red)
People (The Chain)
People (Birdy)
People help the people (Simon Aldred)
Perfect day (Lou Reed)
Perhaps love (John Denver)
Promise me (Beverley Craven)
Regen van geluk (Dana Winner)
Sailing (Rod Stewart)
Schilderij (Guus Meeuwis & Vagant)
She (Elvis Costello)
She's my lover, she's my friend (The Radios)
She’s always a woman to me (Billy Joel)
Shiny happy people (REM)
Show me heaven (Maria Mc Kee)
Suzanne (Frank Boeijen & Yasmine)
Take it to your heart (Clouseau)
Tegenpolen (Marco Borsato)
The Lady in red (Chris De Burgh)
The power of love (Celine Dion)
The scientist (Coldplay)
Think of me (Andrew Lloyd Webber)
Thuis (Guus Meeuwis)
Truly, madly, deeply (Savage Garden)
Up where we belong (uit de film ‘An officer and a gentleman’ (Joe Cocker & Jennifer
Warnes))
Vandaag zing ik dit lied (Dana Winner)
Vandaag wil ik je danken (Yeah/Eddy Govert)
Van jou mogen houden (op melodie van 'Annie's Song' (John Denver))
Vleugels (Dana Winner)
Wonderlijke liefde (Dana Winner)
When you love someone (Bryan Adams)
When you say nothing at all (Ronan Keating)
Written in the starts (Elton John)
You are (Dolly Parton/Nathalia)
You’re the inspiration (Chicago)
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You are so beautiful (Joe Cocker)
You are the reason (Sarah & Koen Wauters)
You raise me up (Westlife)
You’re still the one (Shania Twain)
You take my breath away (Queen)
Your song (Elton John)
Your song (Ellie Golding)
You’ve got a friend (Carole King)
Zeven regenbogen (Dana Winner)
Zie me graag (Clouseau)
Zij (Marco Borsato)
Vergeving
Al waren je zonden als scharlaken (Elly & Rikkert)
Tot 7 x 70 maal (Elly & Rikkert)
Heer God, wij willen vragen (onbekend)
Die wereld van jou en mij (Dana Winner)
Avondstemming (Alice Nahon)
Wij deden niet wat goed was (Han Steyaert/Björn Van de Walle)
Tie a yellow ribbon round the old oak tree (Tony Orlando & Dawn)
Baby can I hold you (Tracy Chapman)
Duizend keer (Dana Winner)
Gloria (wordt (meestal) niet opgenomen in een huwelijksviering)
Glory, halleluia (J V.d. Meersschaut/P. Dumarey)
Gloria (José Wylin)
Here der Heren (Elly & Rikkert)
Hij is de rots (Elly & Rikkert)
You are the rock (Pieter van Maastricht)
Prijs de heer, halleluja (Lee Ann Vermeulen
Voorbeden
Geef mij je hand (Toon Hermans)
O Lord, hear my pray'r (Taizé)
Heer, luister naar mij (Taizé) (vertaling van ‘O Lord, hear my pray’r’ (Taizé))
Danos un corazón (onbekend)
Wij bidden dat we licht voor elkaar mogen zijn (Peter Biesbrouck)
Want ik weet (Karin & Martin Koornstra)
Sanctus
Omdat U groot bent en heilig (Elly & Rikkert)
Heilig is Uw naam (Elly & Rikkert)
Sing halleluia (Youth for Christ)
Sanctus (traditioneel (Polen))
Hij is heilig (Griet Bogaert – Fio Van Steenlandt)
Sanctus (Elly & Rikkert)
Hosanna (Elly & Rikkert) – a capella
Sanctus (Schubert)
Onze Vader
Onze Vader, maak alles nieuw (onbekend)
Onze Vader (Elly & Rikkert)
Onze Vader (op melodie van 'Wahre Freundschaft')
Onze Vader (versie van Sint-Anna jeugdkoor (Aalst))
Onze Vader (J. Coeck)
Onze Vader (P. Schollaert)
Onze Vader (Paul Severs)
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Onze Vader (onbekend)
Onze Vader (Marcel Zimmer)
Onze Vader (Kristien Heirman)
Vredeswens
Ik wens je vrede van God (traditioneel (Israël))
Hevenu shalom aleichem (traditioneel (Israël))
El himno de la paz (traditioneel (Chili))
Sjaloom (traditioneel (Israël))
Sjalom haverin (traditioneel (Israël))
Dona la pace signore (Taizé)
Geef ons vrede (Elly & Rikkert)
Sing a song (traditioneel)
Instrumentaal (afhankelijk van bezetting mogelijk met dwarsfluit(en), klarinet,
piano/synthesizer)
Air (H. Purcell)
Air on the G string (J.S. Bach)
Alegría (Cirque du Soleil)
Andante from Piano Sonata K331 (W.A. Mozart)
Beauty and the beast (uit de tekenfilm en musical ‘Beauty and the beast’ (Tim Rice &
Alan Menken)) – kan ook in combinatie met zang
Bij jou (uit de musical ‘Dracula’ (Karel Svoboda, Zdenek Borovec, Allard Blom))
Bright eyes (Art Garfunkel)
Brothers (uit de film ‘The mission’ (Ennio Morricone))
Bruiloftsmars (F. Mendelssohn)
Colors of the wind (uit de tekenfilm ‘Pocahontas’ (Alan Menken/Stephen Schwartz))
Dear father (Neil Diamond)
De zon (uit de musical ‘Kuifje – De zonnetempel (Dirk Brossé/Seth Gaaikema)) – kan
ook in combinatie met zang
Edelweiss (uit de film en musical ‘The sound of music’ (Oscar Hammerstein/Richard
Rogers)) – kan ook in combinatie met zang
El Shaddaï (traditioneel)
Er is een hemel, een aarde, een weg (Peter Biesbrouck)
Eeuwigheid (Elly & Rikkert)
From where I am (Enya)
Hijo de la luna (Mecano)
Hopeloos verloren (Dana Winner) (op melodie van Concerto voor clarinet in A Major
(W.A. Mozart))
Hymne of praise (Dirk Brossé)
Il mirlo (Argentijnse tango)
Irish Blessing (traditioneel)
Lothlórien (Enya)
Lotus talk (Colin Evans)
Marble Halls (Enya)
Memory (uit de musical ‘Cats’ (Andrew Lloyd Webber)) – kan ook in combinatie met
zang
Menuet (W.A. Mozart)
Mijn mooie wereld (Karel Verleyen/Peter Biesbrouck)
Nocturne (Secret Garden) – kan ook in combinatie met zang
Panis Angelicus (César Franck)
Philadelphia (uit de film ‘Philadelphia’ (Neil Young)
Rondeau (H. Purcel)
Sanomi (Urban Trad)
Theme from Schindler’s list (uit de film ‘Schindler’s list’ (John Williams))
Think of me (uit de musical ‘The phantom of the opera’ (Andrew Lloyd Webber))
Watermark (Enya)
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Winter (Vivaldi)
Doopsel
Naamlied (Peter Biesbroek)
Dit is ons moment (Ingeborg)
Every baby (The Kelly Family)
Begrafenis
Ik denk aan jou (Clouseau)
Wonderlijke liefde (Dana Winner)
Nooit meer een morgen (Marco Borsato)
Jij leeft (Dana Winner)
Ik mis je zo (Will Tura)
Laat me nu toch niet alleen (Clouseau)
My heart will go on (Celine Dion)
Eeuwigheid (Elly & Rikkert)
Vaderdag (Marco Borsato)
Waarheen leidt de weg (op melodie van ‘Amazing grace’ (traditioneel))
Written in the stars (Elton John)
Candle in the wind (Elton John)
Afscheid nemen bestaat niet (Marco Borsato)
Afscheid van een vriend (Clouseau)
An Irish blessing (traditioneel)
Moeder van mijn moeder (Sabine Tiels)
Nu het om haar gaat (Rob de Nijs)
Papa (Stef Bos)
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