Häätanssikappaleita:
Aamu (Pepe Willberg)
Akselin ja Elinan häävalssi (valssi)
Elokuun häävalssi (valssi)
Hento kuiskaus (Suvi Teräsniska)
Hetken tie on kevyt (Tehosekoitin)
Häävalssi (Stella)
Häävalssi (Tapio Rautavaara/ Kurkela)
I Dont wanna miss a thing (Aerosmith)
I Will Stay
Jos sä tahdot niin (Samuli Edellman ja Jippu)
Jotain jää
Kaksi Onnellista (Valssi)
Koskaan et muuttua saa (valssi)
Kun katsoit minuun
Kuussa tuulee (Haloo Helsinki!)
Maijan ja Jannen häävalssi (valssi)
Minä rakastan sua (valssi)
Missä muruseni on (Jenni Vartiainen)
Olet kaikki
Pieni ja hento ote (Dave Lindholm)
Rakkaus ei rapistu (Katri Ylander)
Rakkauslaulu ( Johann Kurkela)
Romanssi
Sinä vain (Tauski)
Suvivalssi (valssi)
Viimeinkin (valssi)
BILEOHJELMISTO
• 1972 (Anssi Kela)
• Aamunkuiskaus (Stella)
• Ajetaan Tandemilla (Freeman)
• Daadadaa (Kirka)
• Dirlandaa (Hyttinen)
• En haluu kuolla tänä yönä (Jenni Vartiainen)
• Fame (Irene Cara)
• Have you ever seen the rain (CCR)
• Heilutaan (Tiktak)
• Hetken tie on kevyt (Laura Närhi)
• Hetki lyö (Kirka)
• I Was Made For Loving You (Kiss)
• I Will stay (Hurriganes)
• Katujen kuningatar (Skädäm ja Yö)
• Kaunis, rietas onnellinen (Kaija Koo)
• Kemiaa ( Neon2)
• Krokotiili rock (Muska)
• Kun Chicago kuoli (Vicky Rosti)
• Kun kuuntelen tomppaa (Paula Koivuniemi)
• Kuurupiiloa (Irina)
• Kuussa tuulee (Haloo Helsinki!)
• Kylmästä lämpimään (Anna Abreau)
• Lauantai-ilta (Mamba)
• Levoton Tuhkimo (Dingo)
• Maailman toisella puolen (Haloo Helsinki!)
• Matkalla Alabamaan (Popeda)
• Mennyt mies (J. Karjalainen)

• Missä muruseni on (Jenni Vartiainen)
• Oon voimissain (Vicky Rosti)
• Pikkuveli (PMMP ja Noitalinna Huraa)
• Piste (Stella)
• Pohjois-Karjala (Leevi & The Leevings)
• Proud Mary (CCR ja Tina Turner)
• Runaway (Bonjovi)
• Sata kesää tuhat yötä (Paula Koivuniemi)
• Sata salamaa (Vicky Rosti)
• Satumaa tango (Maija Vilkkumaa)
• Sleeping in My Car (Roxette)
• Summer of 69 (Bryan Adams)
• Supernaiset (Kaija Koo)
• Suuret setelit (Fourcats)
• Tahdon rakastella sinua (Pelle Miljoona)
• The Best (Tina Turner)
• This love (Maroon5)
• Tinakenkätyttö (Kaija Koo)
• TSNEH (Juha Tapio)
• Tuolta saapuu Charlie Brown (Vicky Rosti)
• Vanha nainen hunningolla (Erin)
• Vielä on kesää jäljellä (Mamba)
• Äidin pikkupoika (Tapsa Kansa)
PERINTEINEN TANSSIMUSIIKKI
• En kasvojas muista (tango)
• Eviva espanja (humppa)
• Hiekkaa saharaan (country beat)
• Jos mikään ei riitä (bugg)
• Jos se voisi olla totta (trioli)
• Kaksi Onnellista (valssi)
• Kanna mukanasi unelmaa (samba)
• Katujen kuningatar (slovari)
• Keinukanssani(chacha)
• Koskaan et muuttua saa(hidasvalssi)
• Kotkanpoikiiilmansiipii(valssi)
• Kuin joutsenlaulu (slovari)
• Kuuleeko yö (rumba)
• La isla bonita (samba)
• Lapin tango (tango)
• Luodut toisillemme (country beat)
• Maailmalle (shuffle)
• Minä rakastan sua (valssi)
• Mitä jää (slovari)
• Moimoivain(foxi)
• Muistatko Monrepos ́n (hidas valssi)
• Mä annan sut pois (rumba)
• Nostalgia (valssi)
• Odota mua (med.beat)
• Pienilemmenleikki(foxi)
• Poika tuollainen (jive)
• Rakkaus ei rapistu (slovari)
• Saanko luvan (country two beat)
• Satakesäätuhatyötä(bugg)
• Sata salamaa (bugg)
• Se jokin sinulla on (twist)

• Seine (shuffle)
• Shanghain valot (bugg)
• Siks oon mä suruinen (tango)
• Silmät tummat kuin yö (humppa)
• Sua rakastan (samba)
• Suolaa haavoihin (twist)
• Suvivalssi(valssi)
• Tien selvemmin nään (hidas valssi)
• Tummatsilmätruskeatukka(chacha)
• Tytöt tahtoo pitää hauskaa (jive
• Vanha swingi (foxi)
• Vanhan veräjän luona (foxi)
• Viimeinkin (valssi)
• Yö saaristossa ( tango)
• Älä jätä minua (trioli)
• Ääretön aava ympärilläin (hidas valssi)

