
INFO DJ / JACKIE DJANE / INSTRUMENTALS
Ain't no mountain: intro dubbel : Zoals gekend 
(niet verschieten, eerste zin is leeg, 2e komt er vanalles bij, lijkt alsof je te vroeg begint, maar is niet zo!)
Blinding lights: Zoals gekend
Can't stop the feeling: Zoals gekend
Dance monkey: Zoals gekend
Englishman in NY: Zoals gekend 
OPGELET! 
Intro = korte sax solo , verse vanaf 0.19min. 
Solo is lang, pas starten na drums of later
Finally: 
Intro = yayahi x3 yeah   en 1x refrein dan STROFE finally  (1e Finally op 1234)
1e x my feelings can't describe it         2e x and i just cannot hide it
Daarna
Mr vain. (call him mr raider, call him mr wrong, call him … ) + ref. finally
Mr vain (call him mr raider, call him mr wrong, call him … ) + dubbel ref. finally
en op het eind nog es FINALLY! (kort)
Footloose: Lange intro (dubbel) maar je hoort het goed
You're playing so cool, Obeying every rule, Dig way down in your heart;You're burning, yearning for some
Somebody to tell you, That life ain't passing you by, I'm trying to tell you,It will if you don't even try
You can fly if you'd only cut loose, footloose,Kick off your Sunday shoes, Ooh-wee, Marie,Shake it, shake it for me
Whoa, Milo, C'mon, c'mon let's go, Lose your blues, Everybody cut footloose
Freed from desire: 2x verse / refrein na elkaar met korte break
Hit the road jack:Altijd 2x ref , eerst korte strofe, dan lange. Freestyle bride en dan !! MODULATIE ref!! x2
I'm so excited: Zoals gekend enkel einde: 
!! Lange bridge (pas invallen als stemmetjes 'look what u do to me' invallen en die blijven maar gaan tot eind)
Proud Mary: 
Intro langer dan je denkt: na oohtjes wachten tot wnr gitaar neerlegt. 
1e ref kort en direct 2e ref. 2e ref. 2x cause we're rolling.
Lang! 
Lady: Volg stemmen op track
!! Le freak:   oFreak out aaaah, vanaf je de viooltjes hoort . Dan ff rustig (intro stuk) en dan direct
Have you heard about the new dance craze. SUPERLANG! Niet tot einde spelen
Levels: Zoals gekend
Locked out of heaven: Zoals gekend
Losing it / September: Losing it en dan 4x melodietje als intro, 
dan 2 strofes (tuut tuut tuut komt erbij vanaf strofe)
 en dan badiya say do u remember, 
dan 1 strofe en badiya
Motown mix:
-Baby, baby, Baby don't leave me, Ooh, please don't leave me All by myself, 
I've got this burning, burningYearning feelin' inside meOoh, deep inside me, And it hurts so bad
-Oh how many heartaches must I stand, Before I find new love to let me live again
Right now, the only thing that keeps me hangin' on When I feel my strength, ooh, it's almost gone
Pjanoo:
Oeh baby, I feel right the music sounds better with you Love might bring us both together (i feel so good) x2
Day 'n night + ff pauze op rustig stuk
Oeh baby, I feel right the music sounds better with you Love might bring us both together (i feel so good) x2
You stay on my mind, think about 
na lange pauze (sssshhh VANAF DE TOON erbij komt 8 maten en 
With the lights out, it's less dangerous, Here we are now, entertain us, I feel stupid and contagious, Here we are now, entertain us
Shackles:!! GEEN BRIDGE !!  2e ref = direct 2,5x en gedaan
Son of a preacher man: Zoals gekend
Stand by me: Zoals gekend
This girl: Zoals gekend
Treasure: Zoals gekend
Valerie:  Zoals gekend
Wish I didn't miss you: 
1. Now you think it's funny



Now you wanna spend your money on girls
2. Isn't it ironic, all you wanna do is smoke chronic
(Half refreintje + oooh) 
3.Everytime you say you're coming
Boy, you disappoint me, honey 
+ 2xref. + Bridge + 3x Ref.

LOUNGE SET:

Black and gold:

indraaien : Vanaf 0.34  ( 24m)
Zang begint : 1min27 ( valt duidelijk terug in na kalmer stuk ) 
Wegmixen : vanaf 4.57 

Hallelujah anyway:

indraaien : Vanaf 0.34  
Zang begint : 1min27 ( valt duidelijk terug in na kalmer stuk ) 
Wegmixen : vanaf 4.57 

Electricity:

indraaien : Vanaf 1.20  of zelfs van 1.52 (snel)?
( niet na 1e x melodie omhoog maar na 2e x invallen)!!
Zang begint : 2.08 ( valt duidelijk terug in na kalmer stuk ) 
Wegmixen : vanaf 7.04

Can’t get you outta my head:

indraaien : Vanaf 1min01  ( 16m )
Zang begint : 1min33 ( vanaf rustig stuk) 
Wegmixen : 4.39 

Lose your love: 

indraaien : Vanaf 1min17( 4x melodietje )
Zang begint : 1min32  ( vanaf beat met melodietje na rustig stuk)
Wegmixen : 5min22

We can only live today: 

indraaien : Vanaf 1min10 ( 4x baslijntje )
Zang begint : 1min42  ( vanaf stemmetjes en beat die invalt)
Wegmixen : vanaf 4.40 ( of afzetten na 4.56 of 5.10 laatste akk rustig stukje)

Strong: 

indraaien : Vanaf  0.46 
Zang begint : 1min18 
Wegmixen : vanaf 4.12

NIEUW:  All the single ladies: 



indraaien : Vanaf  begin
Zang begint : 0min55 ( eerste stukje nog niet)
Wegmixen : einde   Levitating/like: 

indraaien : Vanaf  begin
Zang begint : 0min46 ( eerste stukje nog niet!)
Pas na melodietje na eerste rustig stuk
Wegmixen : einde 

Rolling in the deep: 

indraaien : Vanaf  0.47? 
Zang begint : 1min02 ( eerste stukje nog niet!)
Pas na melodietje na eerste rustig stuk
Wegmixen : vanaf 4min47
!!!!!!EFFECTJE OP STEM VIA VOICElive?

Crazy in love / Ain’t nobody: 

indraaien : Vanaf  1min04 
Zang begint : 0min46 ( eerste stukje nog niet!)
Pas na melodietje na eerste rustig stuk
Wegmixen : vanaf 4.57 
!!!!!!!( uh oh s inzingen!!)

Show me love/walking with elephants:

indraaien : Vanaf  0.48
Zang begint : 0min46 ( eerste stukje nog niet!)
Pas na melodietje na eerste rustig stuk
Wegmixen : vanaf 4 min15
( of mag dit hetzelfde zijn als tphb met i follow rivers erachter?)

Let’s groove tonight/ woman doja cat: 

indraaien : Vanaf  begin
Zang begint : 0.18
Wegmixen : tot einde laten afspelen
!!! Backings inzingen refrein !!!


