
Rather Be – Clean Bandit feat Jesse Glynne
Vers 1: (Dandy, Lina, Hanna)
We´re a thousand miles from comfort
We have travelled land and seas
But as long as you are with me, there´s no place I´d rather be 
I could wait forever, exalted in the scene
As long as I am with you, my heart continues to beat
Refräng: (Alla)

With every step we take, Kyoto to the Bay, strolling casually
We´re different and the same, gave you another name
Switch up the batteries
If you gave me a chance I would take it, 
It´s a shot in the dark but I´ll make it
Know with all of your heart, you can´t shame me
When I am with you, there´s no place I´d rather be
N-n-n-o no, no place I´d rather be x 4

Vers 2: (Olivia, Molly, Isobel, Emilia)

We staked out on a mission, to find our inner place
Make it everlasting, so nothing´s incomplete. 
It´s easy being with you, sacred simplicity, as long as we´re together
there´s no place I´d rather be
Refräng:  (alla)
With every step we take, Kyoto to the Bay, strolling casually
We´re different and the same, gave you another name
Switch up the batteries
//:If you gave me a chance I would take it, 
It´s a shot in the dark but I´ll make it
Know with all of your heart, you can´t shame me
When I am with you, there´s no place I´d rather be
N-n-n-o no, no place I´d rather be x 4      
When I am with you there´s no place I´d rather be://



Utan dina Andetag – Kent
Vers 1: (Meja, Tyra, Amanda)
Jag vet att du sover, känner värmen från din hud
Bara lukten gör mig svag,
Men jag vågar inte väcka dig nu.

Jag skulle ge dig, allting du pekar på
Men bara när du inte hör, vågar jag säga så

Refräng: (Alla sjunger)
Jag kan inte ens gå, utan din luft i mina lungor.
Jag kan inte ens stå då du inte ser på
Och genomskinligt grå, blir jag utan dina andetag

Vers 2 (Olivia, Isobel)
Min klocka har stannat, under dina ögonlock
fladdrar drömmarna förbi, inuti är du fjäderlätt och vit.
Och utan ett ljud, mitt hjärta i din hand.
Har jag tappat bort mitt språk. Det fastnar i ditt hår.

Refräng: (Alla sjunger)
Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor, 
Jag kan inte ens stå när du inte ser på.
Och färglös som en tår, blir jag utan dina andetag.
Blir jag utan dina andetag.





Bruno Mars – the Lazy song 
svensk text: Lotta

Så högt vi kan 
Idag så skall vi sjunga så högt vi kan
Alla som vill får va med
De e skoj då alla kan
Ung o gammal,
Hon eller han
Ja vi dansar, skuttar, skrattar och mer

Vi vill alltid va på topp, de´ e ingen vits att säga stopp
Ni får också hänga me´, om ni orkar de
För tillsammans klarar vi allt!
Ibland hoppar vi eller leker staty
Oj vilket stoj, men de´ e skoj
Kom igen för nu kör vi.
Ja vi e glada, vi e starka och vi sjunger högre nu!!'...

Idag så ska vi sjunga så starkt vi kan!
Alla som vill får va med
De e skoj då alla kan
Ung och gammal, hon eller han
Ja vi dansar, skuttar, skrattar och mer.



Tusen och en natt – Charlotte Perelli

Bortom mörkret finns en evighet 

Himlens alla stjärnor lyser upp i natten
Kanske att min dröm blir verklighet
För din kärlek går jag genom eld och vatten.
Jag vill ha dig här hos mig, och alltid vara nära dig!

Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
Väcker mina känslor, varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek, kan bli verklig kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en natt.

Skuggor som faller i den blåa skymningen, 
Får mig att längta efter kärlek och bara drömma
Jag kan aldrig glömma

Du finns i mina drömmar, tusen och en natt
Väcker mina känslor, varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek, kan bli verklig kan bli sann
Om du älskar mig i tusen och en natt
För jag skall älska dig i tusen och en natt!


