Welkom bij Allez, Chantez!
QUE SERA SERA (Jo Leemans)
Wij hopen dat jij zin hebt om meegesleept te worden in de
wondere wereld van zangplezier en zorgeloosheid. Vanavond ben
jij één van de vele mensen die voluit meezingt met onze
zangcoaches. Jouw stem en steun voor ons project maken het
mogelijk dat wij dit concept gratis kunnen blijven aanbieden aan
iedereen die graag zingt.

www.allezchantez.be
www.facebook.com/allezchantez

Toen ik een heel klein meisje was
Vroeg ik mijn moeder: wat zal ik zijn?
Zal ik heel knap zijn en word ik rijk?
Weet jij wat zij toen zei?
Que sera sera! Wat zijn moet, dat zal zo zijn
De toekomst die blijft geheim
Que sera sera! Wat moet zijn, zal zijn
When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart, what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said

L’ÉTÉ INDIEN (Joe Dassin)
On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien

Que será, será, whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que será, será, what will be, will be
Toen ik mijn hart verloren had
Vroeg ik mijn liefste: weet jij wat ons wacht?
Zal de zon schijnen, dag in dag uit?
Mijn liefste zei toen zacht

TWIST AND SHOUT (The Beatles)
Well, shake it up baby now
Twist and shout
Come on… come on baby now
Come on and work it on out
Well, work it on out now
You know you look so good
You know you got me goin' now
Just like I know you would

Shake it up, baby
Twist and shout
Come on baby
Work it on out
Work it on out now
Look so good
Got me goin’
Know you would

Aaah… Aaah… Aaah… Aaah…

Well, shake it up baby now
Twist and shout
Come on… come on baby now
Come on and work it on out
Well, work it on out now
You know you look so good
You know you got me goin' now
Just like I know you would

Shake it up, baby
Twist and shout
Come on baby
Work it on out
Work it on out now
Look so good
Got me goin’
Know you would

Aaah… Aaah… Aaah… Aaah…
Well, shake it up baby now
Twist and shout
Come on… come on baby now
Come on and work it on out
You know you twist, little girl
You know you twist so fine
Come on and twist a little closer now
And let me know that you're mine
Aaah… Aaah… Aaah… Aaah…

Shake it up, baby
Twist and shout
Come on baby
Work it on out
Twist little girl
Twist so fine
Twist little closer
Know you’re mine

Jouw mening helpt
Tegen onze verjaardagsweek in februari 2021 willen wij de golf
van zangplezier, verbondenheid en zorgeloosheid doen overslaan
in heel Vlaanderen. Een ijzersterk zangconcept is hiervoor de
belangrijkste voorwaarde.
Geef je mening over ons zangconcept:

www.allezchantez.be/iedereenzingt

VERDAMMT ICH LIEB’ DICH (Matthias Reim)
Ich ziehe durch die Strassen bis nach Mitternacht
Ich hab' das früher auch gern gemacht
Dich brauch' ich dafür nicht

So langsam fällt mir alles wieder ein
Ich wollt' doch nur 'n bisschen freier sein
Jetzt bin ich's - oder nicht

Ich sitz' am Tresen, trinke noch ein Bier
Früher war'n wir oft gemeinsam hier
Das macht mir - macht mir nichts

Ich passte nicht in Deine heile Welt
Doch die und Du ist, was mir jetzt so fehlt
Ich glaub' das - einfach nicht

Gegenüber sitzt 'n Typ wie'n Baer
Ich stell' mir vor, wenn das Dein Neuer wär'
Das juckt mich überhaupt nicht

Gegenüber steht ein Telefon
Es lacht mich ständig an voll Hohn
Es klingelt, klingelt aber nicht

Auf einmal packt's mich, ich geh' auf ihn zu
Und mach' ihn an: "Lass' meine Frau in Ruh'"
Er fragt nur: "Hast Du 'n Stich?"
Und ich denke schon wieder nur an Dich

Sieben Bier, zuviel geraucht
Das ist es, was ein Mann so braucht
Doch niemand, niemand sagt: "Hör' auf"
Und ich denke schon wieder nur an Dich...

Verdammt, ich lieb' Dich - Ich lieb' Dich nicht
Verdammt, ich brauch' Dich - Ich brauch' Dich nicht
Verdammt, ich will Dich - Ich will Dich nicht
Ich will Dich nicht verlier'n

Verdammt, ich lieb' Dich - Ich lieb' Dich nicht
Verdammt, ich brauch' Dich - Ich brauch' Dich nicht
Verdammt, ich will Dich - Ich will Dich nicht
Ich will Dich nicht verlier'n

ZOUTELANDE (Bløf & Geike Arnaert)
Niets is beter dan met jou de kou trotseren
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren
Maar we hebben geen geld in onze koude handen
Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande
En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen
Op mistroostige plekken je bij me te hebben
En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen
En met wodka en met bokking … tussen reddingsbanden (aaah)
En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent…
Ik ben blij dat je hier bent…

Ik ben blij dat je hier bent…
Ik ben blij dat je hier bent…

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent…
Ik ben blij dat je hier bent…

Ik ben blij dat je hier bent…

Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
In Zoutelande, in Zoutelande, Zoutelande

VIVA LA VIDA (Coldplay)
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemies' eyes
Listen as the crowd would sing:
"Now the old king is dead, long live the king!"

Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh, who would ever wanna be king

One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castle stands
Upon pillars of salt, and pillars of sand
I hear Jerusalem bells a'ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you'd gone it was never
Never an honest word
That was when I ruled the world

I hear Jerusalem bells were ringing
Roman Cavalry choirs were singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know St. Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Whoaaa…
+ I hear Jerusalem bells …

LES CHAMPS-ELYSEES (Joe Dassin)

ERES TÚ (Mocedades)

Je m'baladais sur l'Avenue, le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui
N'importe qui … ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler... pour t'apprivoiser

Como una promesa, eres tú, eres tú
Como una mañana de verano
Como una sonrisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú

Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées
Tu m'as dit: J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main du soir au matin
Alors, je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées
Hier soir deux inconnus, et ce matin sur l'Avenue
deux amoureux tout étourdis par la longue nuit
Et de l'Étoile á la Concorde un orchestre à mille cordes:
tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour

Como mi esperanza, eres tú, eres tú
Como lluvia fresca en mis mano
como fuerte brisa, eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Eres tú como el agua de mi fuente
Eres tú el fuego de mi hogar
Eres tú como el fuego de mi hoguera
Eres tu el trigo de mi pan
Como mi poema, eres tú, eres tú
Como una guitarra en la noche
todo mi horizonte eres tú, eres tú
Así, así, eres tú
Eres tú como el agua de mi fuente
Eres tú el fuego de mi hogar
Eres tú como el fuego de mi hoguera
Eres tu el trigo de mi pan

THE WAY TO YOUR HEART (Soulsister)
Woke up this morning with my heart on fire
Held on to what I'd been dreaming
Woke up this morning I had one desire
To get back to what I'd been seeing
Heaven, it was heaven,
I have never know any like this,
Witnessed anything like this
Glowing all over as I started on my feet
I thought that I heard somebody calling
Heaven, it was heaven,
Now I know I've seen the light
Make it go on shining
I keep on searching for the way to your heart,
Try to believe it's getting better,
Baby, take me all the way to your heart
I want you... (ohohohoho)

All the sweet kisses, all the tenderness
That are being shared all around me
Only remind me of my distress
No loving arms to surround me
Falling, I am falling
You can help me out again
Being mine forever
I keep on searching for the way to your heart …
You got it, you got it - There'll be no doubt about it
Nobody's going keep me from you - oh
I want you, I need you - I'll find a way to get through
Nobody is going keep me from you – uhuh
Heaven, it was heaven,
Now I know I've seen the light
Make it go on shining
I keep on searching for the way to your heart …
I keep on searching for the way to your heart …

Dankzij jouw steun kunnen wij dit blijven doen
Scan de QR-code met je Payconiq-app
of stort je bijdrage op BE27 7360 5969 4773.
Iedereen geeft wat hij missen kan.

www.allezchantez.be/steun-ons

OP EEN ONBEWOOND EILAND (Kinderen voor kinderen)
Op een onbewoond eiland… loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d'r blij want… “lekker leven” is de leus
Geen pietsie pech want je hoeft 'r niets, valt er niet van je fiets
Ligt op je luie hardewiets
Drinkt met je billen bloot melk uit een kokosnoot
Je wordt vanzelf groot
Op een onbewoond eiland… zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland… daar zou ik willen zijn
'k Had vanmorgen al voor dag en dauw een punaise in m'n voet
Marmelade op m’n linkermouw, ei te zacht, ik word niet goed
En toen 'k m'n fiets besteeg, je raadt 't reeds
M'n beide banden lek en leeg
En de tram die ik toen nam bleef steken in een steeg

Op een onbewoond eiland… loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d'r blij want… “lekker leven” is de leus
Geen pietsie pech want je hoeft 'r niets, valt er niet van je fiets
Ligt op je luie hardewiets
Drinkt met je billen bloot melk uit een kokosnoot
Je wordt vanzelf groot
Op een onbewoond eiland… zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland… daar zou ik willen zijn
'k Moest vanmiddag bij de dokter zijn, spuitje antigriep gehaald
Nou die vogel deed me reuzepijn en natuurlijk brak de naald
En toen ik douchen zou, je raadt 't reeds
Stond ik te krijsen van de kou
Nooit geluk, de geiser stuk, je weet al wat ik wou
Op een onbewoond eiland… loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d'r blij want… “lekker leven” is de leus
Geen pietsie pech want je hoeft 'r niets, valt er niet van je fiets
Ligt op je luie hardewiets
Drinkt met je billen bloot melk uit een kokosnoot
Je wordt vanzelf groot
Op een onbewoond eiland… zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland… daar zou ik willen zijn

Tot zings!

