
      De Formatie Two Dance  heeft heel wat nummers op het Repertoire

Hier kunt U een klein stukje zien van wat wij ongeveer brengen

Disco, Top 100, Dance Classics: Polka, Stemmings muziek:
Bella signorita  (RADIO) Griekse nacht

Blondes wunder Sirtaki  (INSTR)

Ciske de rat Leef als een zigeuner

De clown Leef als een zigeuner  (LIMBURGS)

Die gefuhle haben zweigeflicht Adam & eva

Anita De alpen expres

Du bist mein schönste gedanke Autobahn    (INSTR)

Du bist mein schönste (LIMBURGS) Chilli mexicana

Tausend mal belogen Circus renz  (INSTR)

Ein stern Comment ca va

Einsam und allein Elena 

Komm und tanz ein letztes mal Fieste (Janse Bagge)

Ga maar weg Greumele vlaai       (halleluja)

Nicht verdient Hey kamaroad

Heaven must be a missing angel Hey wir wollen die Eisbare

Help your self Hey wir wollen die   (LIMBURGS)

Het heeft geen zin meer om te     Kom dans met mij

Hulapalu Laat de zon in je hart

Hulapalu (NEDERLANDS) Laot de zon in dien hart  (LIMBURGS)

I love the nightlife Limburgse meid

Ich sing ein lied fur dich Losse Polka (Bummel petres) (INSTR)

I want to break free Meh me lepke

I`ll go where the music take me `T nanana Leedste (Frans Theunis)

I`m specialized Oet limburg kump de muziek

Ich bin wie du Riet op de tap      goed

Ik heb de hele nacht liggen dromen Schintaler medley

It`s a reel good feeling Sjeng aan de geng

Die hölle morgen fruh Sjottefies

Joana Super sjoene daag

Just say hello `T is ein kwestie geduld

De kabouterdans Takke takke day

I've been thinking about you Vandaag

Greatest lover Veer goan noch lang neet no bed

Let me entertain you Zillertaler hochzeits march (INSTR)

Abba hitmix zo'ne goeie polonais

Ik wil jou (Sofia) Zo`ne daag

Losing my relegion He trut

Stuck on you Hakke takke 

Love realy hurts about you Viva tirol

Beebies    Love realy (LIMBURGS) Harmonika tied  (INSTR)

Maak me gek Raegejas

Mamase Soliciteren

Mijn hitparade Doot`s gek

Nice and slow Gaon nog neet nao hoes

Nobody else Groete oet limburg

Ich bau dir ein Schloss Geine maag noa hoes toe goan

Proud mary Hacienda

Que sera mi vida Limbo medley

Paradise by the dashboardlight Loer ens hie kiek ens doa

Radio dancing Langer    Big Benny

Sempre amore Leaf, Limburg Leaf - La Bamba

Schatje mag ik je foto  (MEDLEY)  Festwies polka   (INSTR)



Sex on fire Butenmarch  (INSTR)

Sex mit deh kanjer  (LIMBURGS) Bestel mar

Sweet caroline Hey baby que paso

Sweet caroline (NEDERLANDS) Come on eileen

The best Ik zit in een cafeetje

Tausend traume Jodel jongen medley

The First the last my evrything Vogeltjes dans (INSTR)

The way to your heart La Linda

Unchain my heart De Aopeningdans

Verdammpt ich lieb dich In det doonkerbroen kafeeke

Shut up and dance Harmonika tied (INSTR)

Wansinn De nuije rijaloet 

What a feeling De Körk

When the sun come down Drink als een prins

When you're in love with a beautiful Goeiemorgen polka (INSTR)

Seemann disco Andrea Berg De voicemail

Kilimanjaro Drie daag vastelaovend

Wing off a eagle Rosi polka (INSTR)

Woman Buregaudi Boarisch (INSTR)

Ymca Der alte dessauer (INSTR)

You to me are everything T roeie klied

Telkens als we samen zijn Es vastelaovend limburg bênne vêlt

You`re my heart you`re my soul As limburger bön ich gebaore

Your place or mine Goodbye my love limburgs

Und morgen früh küss ich dich wach Oerend hard

I can see clearly now Griechischer wein 

Pinacolada am Strand von Hawaii Alice modern

Die immer lacht Alice Mix (Duits-Limburgs-Engels)

Listen to the music (modern) Kampioene van de nach

Allein heur sjoon nog aan Ich wil polka (Schintaler)

Nur Noch Schuhe An zakka zakka (limburgs)

Hiej geit ut daak d'r aaf orgineel Jij krijgt die lach niet

I promised myself You`re the one I need

Viva mallorca  Big Benny Suspicious minds Modern

Party-Hitmix    Two Dance 1,2 oder 3000

The edge of glorie Don`t stop believin

Believe Daar in dat kleine cafe

Give it up En steeds weer huil je

Du Hast Mich Verhext Het leven danst sirtakie

Du schaffst das schon Liever te dik in de kist

Sultans of swing Oh middernacht / Midnight special

Mooi het leven is mooi Leef

Ich werde lächeln wenn du gehst Multi polka

Wake me up Lieve schat

Rex gildo medley Michaela

Satisfaction Veer goan zoepe YOURI

Der Partymix Like a prayer

Paradise by the (Orgineel) Schenk mir dien hertz

Get lucky Viva colonia DUITS

Wind of Change Viva colonia LIMBURGS

Hero (Two Dance versie) En nog veel meer……
Blijf bij mij - Stand by me

Dancing in the dark Bolero, Rumba:
Viva hollandia Adios amore

Tu mir nicht weh Adios ich hab dich vergessen

Naar de 7de hemel let`s dance  cats



Du bist meine Symphonie sieben rote rosen

Atemlos durch die Nacht ga nooit meer van huis

Be my day (modern) Blue bayou

Worauf du dich Lieveling

Discofox 2000 Geh nicht in die stadt

Verlieben, verloren, vergessen Alisha

Waat ich allein maar wil Eloisa

Het is een nacht (modern) Amore romantica

Een vrijgezel (modern) Hab ich dich verloren

Long train running Ay ay paloma

Born to be alive Jack Jersey medley

Everlasting love als de nacht verdwijnt

D.I.S.C.O Oh maruschka

Einmal ist immer das erste mal Ik ben zo eenzaam zonder jou

Walking on sunshine Adio amore adio  (jannes)

Glory days festival der liebe

DiscoFox Medley Atlantis  (INSTR)

River deep mountain high Alice

Cappuccino-Mix DUITS Lieske       Alice (LIMBURGS)

Cappuccino-Mix NEDERLANDS Jane

Blauw Als sterren aan de hemel staan

Sweet child American drean

Ik kan het niet Be my day

Ik wil je Beautiful body

Black is black / Jij bent te gek Bella rosa

Let`s dance  (Disco) Blue spanisch eyes

Ik denk na (Summerlove) Calafornia blue

G.G Anderson Medley Calafornia blue  (DUITS)

Schlager medley De muziekant

Hola, hola, Hast du heute abend De neus omhoeg

Laat me Eine weise rose

Als jij niet kiezen kan Feel

Keine Lügen Goldene ringe

Sieben sunden Hemels blauw

Hey Baby Het is een nacht

En nog veel meer…… Het leven is te mooi

Huilen is te laat

Country line dance: I`m a believer

I`m calling

Island in the stream

La comparsa  (instr)

Liefde is als de wind

Missesippie

Mooi was die tijd

Mooier dan rode rozen

My lady of spain

My special prayer

Please release me

Ik vergeef je

Save the las dance

Sjiek is mich dat

Slow hand

Bailando

A steel gitar

Dat gevoel van samen zijn

Suspicious minds

The Bug

Driving my life away

Hello lady harley

Help me maked it through the night

A little bit better

Achy breaky heart

Country roads

Dance the night away

Let your love flow

Lonesome me

Me and you and a dog named boo

Orange Blosom   (instr)

Here comes my baby

I`m not so tough

Is anybody going to san antone

Jambalaya

Pizzirico

Redneck girl



Ticket to heaven

Verseih mich noch einmal

Waarom waarom waarom

Was wird morgen zein

Zwevend van `t geluk

Thank god for the radio

Van casablanca naar napoli

I need you

Ik zing dit lied

Rhinestone Cowboy

Bella bella marie

Speel neit mit deat vuurke

Spiel nie mit dehn feuer

Spoken bestaan niet

De ring die jij draagt

Medley Huil maar niet

It never rains in souther calafornia

lay back in the arms of someone

Who'll stop the rain

Have you ever seen the rain

Needles end pins

Amigo adios kleine vriend

How long Die fischer von san juan

Kop of munt One way wind

Act naturally Tequila sunrise

Julie-An Als ik met jou hoog op de wolken

Stumblin' In Je t'aime mon amour

Chattahoochee Veer deile same weer de nach

Any man of mine Green green grass

Ik heb zoveel voor je over Blijf vanavond heel even bij mij

Bobby Mcgee Niemand laat zijn eigen kind alleen

Why not me Lucky

Sent me a letter Amanda Lucky (DUITS)

En nog veel meer…… Einmoal prinz te zeen

Einmoal prinses te zeen (Andere)

Reggea, Samba: Summer of 69

Ai se eu te pergo Fire

Coco jambo Corinna corinna

I'd love you to want me Wonderful Land (Instr)

Huisje op wielen Deine Spuren im Sand

Kingston town Wanneer wanneer wanneer

Na na na (Jannes) Glaube daran

Please don`t go Hast a bisserl zeit für mich

Reggea night Aber dich gibs nur

Rosanne Ik blijf dromen van jou

Shalala I need you  (flippers) Vertical expression

Sunshine Reggae It's now or never

Tears on my pillow Du bist alles was ich hab

Red hot salsa I need more of you

Late at night Piraten medley

Love in the air If tomorrow never comes

Adios mexico Before the next teardrop falls

Die schönen madchen von santo Just an illusion

Goodlooking woman On the wings of a silverbird

Heb je even voor mij Stand by me

Keep on smiling Arms of mary

Whe should be together

Thank God I'm a country boy

Try a litle kindness

Walk of life

Rosegarden

Street of bakerfield

Blanket on the ground

Deke op de groond

All you ever do is bring me down

Back in your arms again

Take it easy

Poor boy blues

Sweet little Lisa

Crossfire

who are you tinking

Turning all the new leaves

We dansen de nacht voorbij

Who did you call darlin'

Some broken hearts never mend

Dancing cowboy

Country medley 83

If you love me



Mooi is het leven Neon moon

One for you one for me We don't make the wind blow

Quando Quando Wooly bully

Soul limbo    (INSTR) Amigos Para Siempre

Samba Medley    (INSTR) Moeder, neem deze rozen

Samen met z`n twee Huilen doe ik wel alleen

Ich wil `t traotje - Die Anger Hellef Apache (Instr)

Marina Santa Maria

Dreadlock Holiday Grandpa

Reggae Medley Two Dance Een moeder ben je niet maar even

Tequila   (Instr Samba) En nog veel meer……
Ces`t la vie (1001)

Oh la la l`amour Foxtrot, Quick-Step:
Hot, hot, hot Die rote sonne von babados

Samba medley 81 Als de morgen is gekomen

Tico tico (instr) Als een meeuw in de wind

Tanzen unterm regenbogen Ay don jose   (INSTR)

Dat zit bie os in de family Alles wat ik vraag

Doe mit dien blauwe Desparado

Played a life (instr) Desparado  (DUITS)

Mamacita Kus me voor de laatste keer

Disco samba medley De waarheid

Klanken der bolero Aan alle mooie meiden

The matador De zwerver van amsterdam

Tonight Diep in mijn hart

Everything I own Doe het goed

Rondje zomer Doe het(LIMBURGS) NOG MAKEN

Stir it up Een dan komt er voor jou een dag

We're going to ibiza Ella  (INSTR)

Tanz mit mir (Lambada) Ga dan

Lailolai (ORGINEEL) Albany

Standing in the rain Eens dan schijnt voor jou de zon

Cumbia (Instr) 40 50 60 

Voel je dan niet Lolita (INSTR)

Wit zwart Als ik haar zie

Ik haal alles uit het leven Goodbye eloisa

Amor, amor, amor Liebe total

That`s amore No me hables

Want waar ik ben Dan volg je haar benen

Three little birds Foxtrot Medley

Kom jij eens hier Ik schrijf je naam

En nog veel meer…… De tijd stond even stil

De tied stoond eve stil  (LIMBURGS)

Twist, Rock & Roll, Wals: Babe, ik wil van je houden

Bad moon rising Paloma blanca

Buona sera - Oh mary Sunshine baby

Burning love Jij wil vrij zijn

Cest la vie Jij denk dat je alles mag van mij

Good luck charmes Russian lady

I Might Nur wer die senhnsucht kennt

Kom van dat dak af Want al die eenzaam (NEDERLANDS)

Papa was a poor man Een zomeravond met jou

Pretend Hello goodmorning

Rock en roll is king Zet de tijd maar even stil vandaag

Rocking in the street Ga met me mee

You're the one that i want Halverweg amsterdam



The huckelbuck Die mooie zomer

Mona Lisa (Bobbie Prins) Hollandse medley    Helemaal hollands

Don`t be cruel Hopeloos

Fats domino medley If you can give me love

Oh Julie Ik geniet zo van `t leven

`k wil met sjansen Sweet love

Ich wil mit dich dansen Ik hou van jou

Come on let`s go Ik meen `t

Hello Josephine Ik zing als de zon schijnt

Lucky lips Weet je, wat jij voor mij bent

Making your mind Weist du was du fur mich bist

Twist mix Kali

Pretty belinda Komm tanz mit mir

Hello mary lou Komm und kuess mich corazon

An der nordsee kueste Onze poes en buurmans kater

An der nordsee (LIMBURGS) Dich zu lieben

De nach is nog zoe laank Bruine ogen huilen niet

De woonboot Maar toch blijf jij mij trouw

Dan gan de lichten aan Meissie meissie

Den goan de lemkes  (LIMBURGS) Die mooie ogen

Unne wals mit maria Movie star

Geneet van `t leave Nee niet zeggen hoe ik leven moet

Hij Speelde accodion Nergens goed voor 

Ik zie lichjes in je ogen Waarom moet het noodlot ons 

In de hiemel Nou en

Jordaan medley Nou en  (LIMBURGS)    

Roed roed zeen de roze Tight is time (Instr)

Het slavekoor   (INSTR) Samen naar het zuiden

Sneeuwwitte vredesduif Ik ben verliefd sha la lie  (Sieneke)

Sneewalzer  (INSTR) She so in love

Veleta (INSTR) Sri lanka

St Bernard wals (INSTR) This is the life

`T reuzenraad In de sterren staat geschreven 

Vrienden voor het leven Wachten op jou

Schunkelwals Gewoon weer opnieuw

Kufstein medley Marie jose

Sjat van mich Echte vrienden

Mestreechter leedsjeswals 60's Kultschlager medley

De smokkelaar Moody blue

Iech hob gedruimp vanach Jannes medley

Twee reebruine ogen Jouw Blik

Mijn naam is Jannes Wat heeft een mens nog meer

Delilah Zoal het toen was

Tulpen medley The spanish night is over

Schön ist die jugend Jij bent te mooi

En nog veel meer…… Samen kunnen wij de wereld aan

Schön ist es auf der welt zu sein

Tango, Eng-wals: Ursula

Cherie Madchen von capri

Dans wat dichter bij mij Accapulco

Dat kleine dorpje Medley die rote sonne

Der letzte tango Daar zijn vaders voor

Donna Clara Ich hab ein bungalow

Du schwartze zigeuner Sonne von arcadia

Es ist so schon fur deine tur Oldies medley

Het was een tango Buenos dias weise taube



Ich hab schon lang Vanaf vandaag

Ik zie je nu met andere ogen Geluk in je ogen

In een woonwagen Jij en ik

La paloma   (INSTR) Nachts am wolgastrand

Tanze mit mir in dehn morgen Ik zal er altijd voor je wezen

Zigeuner tango  (INSTR) Duizend keer aan jou gedacht

Tango d`amour (Duits) Morning Sky

Tango d`amour ( Limburgs) Hello again (Engels)

Tango mit fernando Ganz in weiss

Speel die dans Als ik jou vergeef

Vous permitez misjeu Is het leven niet mooi

Hoe je heete, dat ben ik vergeten Wij vieren het leven

Guitar tango (instr) Ich geh fur dich durch's feuer

Een gitaar in de nacht Seemann, Lass das traume

Ik heb eerbied voor jou grijze haren Bye bye my love

Patrona bavarie Cracklin rosie 

Sehnsucht melodie  (INSTR) Under the man in the moon

There goes my everything Als de zon schijnt

Vaya Condios Druime - Ella 

Weise rose schenk ich dir Rio Grande

Somewhere between Jij bent de liefste

Echo der Liebe  (INSTR) En nog veel meer……
Veldboeket

Een sneeuwwitte bruidsjurk

Facinations  (INSTR)

Rozen die bloeien

The last wals

Junge komm bald wieder

Der Junge von St. Pauli 

Bedankt lieve ouders

Are you lonesome tonight

Engelse wals medley

He'll I have to go

Eigen compositie (INSTR)

At this moment

En nog veel meer……

Slow-rock:
Blief bie de mam

Blijf bij mij

De vlieger

Du

Een beetje verliefd

Everything i do

Ik verscheurde je foto

J loog tegen mij

Manches geht niemals voruber

Echte leefde geit naots euver

Nikita

Sierra madre

Sierra madre/Logo logo Medley

Wasted day`s wasted night

Wij houden van orange (nederland)

Zij geloofd in mij

Manuella

You`ll never walk alone



Leaving on a jet plaine

Kleine jongen

Unchain melodie

Andre hazes medley

Dat ene moment

Ciao d Amore

I hob di gern

Een oude zeeman - I hob dich gern

Warum nur

Fur immer und einen Tag

Veur ummer en eine daag

Bloed zweet en tranen

One night with you

If you need

Waarom - My way

Wonderfull tonight

The dance

Mandy

Your man


