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500	  Miles	  –	  The	  Proclaimers	  
A	  Song	  for	  Mama	  –	  Boyz	  II	  Men	  
A	  Thousand	  Years	  –	  Christina	  Perri	  
Across	  The	  Universe	  –	  Beatles	  	  
Adore	  You	  –	  Miley	  Cyrus	   	  
All	  of	  Me	  –	  John	  Legend	  
All	  I	  Want	  is	  You	  –	  Barry	  Louis	  Polisar	  
Amy	  Loving	  –	  The	  Beatles	  
All	  To	  You	  –	  Scott	  Keo	  
All	  You	  Need	  is	  Love	  –	  The	  Beatles	  
Always	  Be	  –	  Holly	  Mayer	  
Amazed	  –	  Lonestar	  
American	  Girl	  –	  Tom	  Petty	  	  
American	  Pie	  –	  Don	  McLean	  
Amnesia	  –	  5	  Seconds	  of	  Summer	  
And	  I	  Love	  Her	  –	  The	  Beatles	  
Angel	  –	  Sarah	  McLachlan	  
Annie’s	  Song	  –	  John	  Denver	  
Ants	  Marching	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Apologize	  –	  One	  Republic	  
Are	  You	  Gonna	  Kiss	  Me	  Or	  Not	  –	  Thompson	  
Square	  
A-‐Team	  –	  Ed	  Sheeran	  
Atlantic	  City	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Ave	  Maria	  –	  Franz	  Schubert	  
Badlands	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Banana	  Pancakes	  –	  Jack	  Johnson	  
Better	  Together	  –	  Jack	  Johnson	  
Best	  Day	  of	  My	  Life	  –	  American	  Authors	  
Beautiful	  in	  My	  Eyes	  –	  Joshua	  Kadison	  
Big	  Empty	  –	  Stone	  Temple	  Pilots	  
Black	  –	  Pearl	  Jam	  
Blackbird	  –	  Beatles	  
Bless	  The	  Broken	  Road	  –	  Rascal	  Flatts	  
Bonfire	  Heart	  –	  James	  Blunt	  
Born	  in	  the	  USA	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Born	  to	  Run	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Borrow	  My	  Heart	  –	  Taylor	  Henderson	  
Boots	  of	  Spanish	  Leather	  –	  Bob	  Dylan	  
Brand	  New	  Day	  –	  Joshua	  Radin	  
Brown	  Eyed	  Girl	  –	  Van	  Morrison	  
Budapest	  –	  George	  Ezra	  
Bye,	  Bye,	  Bye	  –	  N’Sync	  
California	  Dreamin’	  –	  Sia	  	  
Call	  Me	  Maybe	  –	  Carly	  Rae	  Jepson	  
Cannon	  in	  D	  –	  Pachalbel	  	  

Can’t	  Feel	  My	  Face	  –	  The	  Weeknd	  
Can’t	  Help	  Falling	  in	  Love	  –	  Elvis	  Presley	  
Change	  The	  World	  –	  Eric	  Clapton	  
Cheeseburger	  in	  Paradise	  –	  Jimmy	  Buffett	  
Chicken	  Fried	  –	  Zach	  Brown	  Band	  
Close	  Your	  Eyes	  –	  Michael	  Buble	  
Close	  Your	  Eyes	  –	  Future	  of	  Forestry	  
Collide	  –	  Howie	  Day	  
Come	  Away	  With	  Me	  –	  Norah	  Jones	  
Come	  Monday	  –	  Jimmy	  Buffett	  
Come	  to	  Me	  –	  Goo	  Goo	  Deals	  
Constellations	  –	  Jack	  Johnson	  
Could	  You	  Be	  Loved	  –	  Bob	  Marley	  
Country	  Girl	  –	  Luke	  Brian	  
Crash	  Into	  Me	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Crazy	  –	  Gnarls	  Barkley	  (Ray	  Lamontagne)	  
Crazy	  Love	  –	  Van	  Morrison	  
Cruise	  –	  Florida	  Georgia	  Line	  
Crush	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Danny	  Boy	  –	  Eva	  Cassidy	  
Die	  a	  Happy	  Man	  –	  Thomas	  Rhett	  
Do	  You	  Remember	  –	  Jack	  Johnson	  
Don’t	  Blink	  –	  Kenny	  Chesney	  
Don’t	  Do	  Me	  Like	  That	  –	  Tom	  Petty	  	  
Don’t	  Stop	  Believing	  –	  Journey	  
Dream	  a	  Little	  Dream	  –	  The	  Mamas	  and	  The	  
Papas	  
Drink	  in	  My	  Hand	  –	  Eric	  Church	  
Dust	  in	  the	  Wind	  –	  Kansas	  
Elastic	  Heart	  –	  Sia	  	  
Everlong	  –	  Foo	  Fighters	  
Everlasting	  Light	  –	  Black	  Keys	  
Every	  Breath	  You	  Take	  –	  The	  Police	  
Everything	  -‐-‐	  Lifehouse	  
Everything	  –	  Michael	  Buble	  
Everything	  I	  Do	  –	  Bryan	  Adams	  
Everywhere	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Faithfully	  –	  Journey	  	  
Fare	  Thee	  Well	  –	  Oscar	  Isaac	  
Fallin	  –	  Alicia	  Keys	  
Falling	  –	  Iration	  	  
Faithfully	  –	  Journey	  
Fields	  of	  Gold	  –	  Sting	  
Fire	  and	  Rain	  –	  James	  Taylor	  
Fix	  You	  –	  Coldplay	  
Flake	  –	  Jack	  Johnson	  
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Flashing	  Lights	  –	  Kanye	  West	  
Fly	  Me	  To	  the	  Moon	  –	  Frank	  Sinatra	  
Follow	  You	  Follow	  Me	  –	  Genesis	  	  
Fools	  Rush	  In	  –	  Frank	  Sinatra	  
Free	  –	  Zac	  Brown	  Band	  
Free	  Fallin’	  –	  Tom	  Petty	  
Friends	  in	  Low	  Places	  –	  Garth	  Brooks	  
From	  Where	  You	  Are	  –	  Lifehouse	  	  
The	  Gambler	  –	  Kenny	  Rogers	  
Gentle	  On	  My	  Mind	  –	  Glen	  Campbell	  
The	  Girl	  –	  City	  and	  Colour	  
The	  Girl	  from	  Ipanema	  –	  Astrud	  Gilberto	  
Give	  In	  To	  Me	  –	  Leighton	  Meester	  
Glory	  Days	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Good	  Life	  –	  One	  Republic	  
Great	  Are	  You	  Lord	  –	  All	  Sons	  and	  Daughters	  
Grow	  Old	  With	  Me	  –	  Tom	  Odell	  
Grow	  Old	  With	  You	  –	  Adam	  Sandler	  
Haven’t	  Met	  You	  Yet	  –	  Michael	  Bublé	  
Hallelujah	  –	  Jeff	  Buckley	  
Happy	  as	  the	  Sun	  –	  Tyrone	  Wells	  
Hawaiian	  Wedding	  Song	  –	  Elvis	  Presley	  
Head	  Over	  Boots	  –	  Jon	  Pardi	  
Hear	  You	  Me	  –	  Jimmy	  Eat	  World	  
The	  Heart	  of	  Life	  –	  John	  Mayer	  
Heartache	  on	  the	  Dance	  Floor	  –	  Jon	  Pardi	  
Heartbeats	  –	  The	  Knife	  (Jose	  Gonzalez)	  
Heaven	  –	  Bryan	  Adams	  
Here	  Comes	  My	  Girl	  –	  Tom	  Petty	  
Here	  Comes	  The	  Sun	  –	  The	  Beatles	  
Here,	  There,	  and	  Everywhere	  –	  The	  Beatles	  
Hey	  There	  Delilah	  –	  Plain	  White	  T’s	  
Hey	  Ya	  –	  Outkast	  
Higher	  Love	  –	  Steve	  Winwood	  
Ho	  Hey	  –	  The	  Lumineers	  
Hold	  On	  –	  Michael	  Buble	  
Holy	  Spirit	  –	  Francesca	  Battistelli	  
Home	  –	  Edward	  Sharp	  and	  the	  Magnetic	  
Zeroes	  
Home	  –	  Johnnyswim	  
Honey	  Bee	  –	  Blake	  Shelton	  
Horse	  With	  No	  Name	  –	  America	  
Hotel	  California	  –	  The	  Eagles	  
Hotline	  Bling	  –	  Drake	  
How	  Deep	  is	  Your	  Love	  –	  Bee	  Gees	  
Hysteric	  –	  Yeah	  Yeah	  Yeahs	  

I	  Can	  Love	  You	  Like	  That	  –	  John	  Michael	  
Montgomery	  
I	  Choose	  You	  –	  Sarah	  Bareilles	  
I	  Do	  (Cherish	  You)	  –	  	  98°	  	  
I	  Hope	  You	  Dance	  –	  Lee	  Ann	  Womack	  
I	  Love	  You	  California	  
I	  Loved	  Her	  First	  –	  Heartland	  
I	  Miss	  You	  –	  Incubus	  	  
I	  Saw	  Her	  Standing	  There	  –The	  Beatles	  
I	  Was	  Made	  to	  Love	  Her	  –	  Stevie	  Wonder	  
I	  Will	  –	  The	  Beatles	  
I	  Will	  Follow	  You	  Into	  The	  Dark	  –	  Death	  Cab	  
for	  Cutie	  
I	  Will	  Wait	  –	  Mumford	  and	  Sons	  
I	  Won’t	  Back	  Down	  –	  Tom	  Petty	  	  
I	  Won’t	  Give	  Up	  –	  Jason	  Mraz	  
If	  Not	  For	  you	  –	  George	  Harrison	  
If	  You’re	  Not	  The	  One	  –	  Daniel	  Bedingfield	  
Imagine	  –	  John	  Lennon	  
I’m	  on	  Fire	  –	  Bruce	  Springsteen	  
I’m	  Writing	  a	  Novel	  –	  Father	  John	  Misty	  
I’m	  Yours	  –	  Jason	  Mraz	  
In	  Color	  –	  Jamey	  Johnson	  
In	  My	  Life	  –	  The	  Beatles	  
In	  Your	  Eyes	  –	  Peter	  Gabriel	  
Is	  This	  Love	  –	  Bob	  Marley	  
It’ll	  All	  Work	  Out	  –	  Blake	  Mills	  
It’s	  For	  My	  Dad	  –	  Nancy	  Sinatra	  
I’ve	  Got	  the	  World	  on	  a	  String	  –	  Frank	  
Sinatra	  
Jackie	  and	  Wilson	  –	  Hozier	  
Jungleland	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Just	  Breathe	  –	  Pearl	  Jam	  
Just	  My	  Imagination	  –	  The	  Temptations	  
Just	  The	  Two	  of	  Us	  –	  Bill	  Withers	  
Just	  The	  Way	  You	  Are	  –	  Bruno	  Mars	  
Just	  The	  Way	  You	  Are	  –	  Billy	  Joel	  
Kiss	  Me	  –	  Ed	  Sheeran	  
A	  Kiss	  to	  Build	  a	  Dream	  On	  –	  Louis	  
Armstrong	  
Land	  of	  Hope	  and	  Dreams	  –	  Bruce	  
Springsteen	  
Landslide	  –	  Fleetwood	  Mac	  
The	  Last	  Unicorn	  –	  Passenger	  	  
Lazy	  Afternoon	  –	  Rebelution	  
Let	  Her	  Go	  –	  Passenger	  	  
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Let	  It	  Be	  –	  The	  Beatles	  
Let’s	  Stay	  Together	  –	  Al	  Green	  
Like	  a	  Virgin	  –	  Madonna	  	  
Little	  Miss	  Magic	  –	  Jimmy	  Buffet	  
Little	  Things	  –	  One	  Direction	  
Livin’	  on	  a	  Prayer	  –	  Bon	  Jovi	  
The	  Long	  and	  Winding	  Road	  –	  The	  Beatles	  
Longer	  –	  Dan	  Fogelberg	  
Losing	  My	  Religion	  –	  R.E.M.	  	  
Lost	  Boy	  –	  Ruth	  B	  
Lost	  In	  This	  Moment	  –	  Big	  and	  Rich	  
Love	  –	  Nat	  King	  Cole	  
Love	  is	  Real	  –	  John	  Lennon	  
Love	  Song	  –	  The	  Clash	  (311)	  
Love	  Will	  Keep	  Us	  Alive	  –	  The	  Eagles	  	  
Lucky	  –	  Jason	  Mraz	  feat.	  Colbie	  Caillat	  
Lucille	  –	  Kenny	  Rogers	  
The	  Luckiest	  –	  Ben	  Folds	  
Lullaby	  –	  Creed	  
Made	  in	  Hollywood	  –	  LANY	  
Make	  You	  Feel	  My	  Love	  –	  Adele	  
The	  Man	  Comes	  Around	  –	  Johnny	  Cash	  
Margaritaville	  –	  Jimmy	  Buffet	  
Me	  vs.	  Maradonna	  vs.	  Elvis	  –	  Brand	  New	  
Memories	  –	  David	  Guetta	  
Marry	  Me	  –	  Jason	  Derulo	  
Marry	  Me	  –	  Train	  
Marry	  You	  –	  Bruno	  Mars	  
Mirrors	  –	  Justin	  Timberlake	  
Molly	  Malone	  –	  The	  Dubliners	  
Moondance	  –	  Van	  Morrison	  
More	  Than	  Words	  –	  Xtreme	  
Mother	  Nature’s	  Son	  –	  The	  Beatles	  
Mr.	  Jones	  –	  Counting	  Crows	  
My	  Everything	  –	  98°	  	  
My	  Girl	  –	  The	  Temptations	  
My	  Little	  Girl	  –	  Jack	  Johnson	  
Nature	  Boy	  –	  Nat	  King	  Cole	  
Never	  Gonna	  Be	  Alone	  –	  Nickelback	  
No	  Diggity	  /	  Thrift	  Shop	  –	  Ed	  Sheeran	  
Not	  Over	  You	  –	  Gavin	  Degraw	  
Old	  Time	  Rock	  and	  Roll	  –	  Bob	  Seger	  
Oh	  Darling	  –	  The	  Beatles	  
On	  Top	  of	  the	  World	  –	  Imagine	  Dragons	  
One	  Call	  Away	  –	  Charlie	  Puth	  
One	  Headlight	  –	  Wallflowers	  

The	  One	  You	  Love	  –	  Passenger	  	  
The	  Only	  Living	  Boy	  In	  New	  York	  –	  Simon	  
and	  Garfunkel	  	  
Over	  and	  Over	  Again	  –	  Nathan	  Sykes	  
Overjoyed	  –	  Stevie	  Wonder	  
Overwhelmed	  –	  Tim	  McMorris	  
Patience	  –	  Guns	  N’	  Roses	  
Perhaps	  Love	  –	  John	  Denver	  and	  Placido	  
Domingo	  
Perfect	  –	  Ed	  Sheeran	  
Photograph	  –	  Ed	  Sheeran	  
Pinball	  Wizard	  –	  The	  Who	  
Play	  That	  Funky	  Music	  –	  Wild	  Cherry	  
Point	  Blank	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Prove	  it	  All	  Night	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Real	  Love	  –	  The	  Beatles	  
Rebels	  –	  Tom	  Petty	  
Red	  Clay	  Halo	  –	  Gillian	  Welch	  
Refugee	  –	  Tom	  Petty	  
Ring	  of	  Fire	  –	  Johnny	  Cash	  
Riptide	  –	  Vance	  Joy	  
Room	  at	  the	  Top	  –	  Tom	  Petty	  	  
Rude	  –	  Magic	  
Sacred	  –	  Lisa	  Ferraro	  &	  Erika	  Luckett	  
Sangria	  –	  Blake	  Shelton	  
Santeria	  –	  Sublime	  
Sacred	  –	  Lisa	  Ferraro	  and	  Erika	  Luckett	  
Saving	  All	  My	  Love	  –	  Whitney	  Houston	  
San	  Francisco	  –	  Mowgli	  
Say	  You	  Won’t	  Let	  Go	  –	  James	  Arthur	  
Sea	  of	  Love	  –	  Cat	  Power	  
Secret	  –	  Maroon	  5	  
Secrets	  –	  One	  Republic	  
Set	  Me	  as	  a	  Seal	  –	  Matt	  Maher	  
Seven	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Sex	  on	  Fire	  –	  Kings	  of	  Leon	  
She’s	  Everything	  –	  Brad	  Paisley	  
She’s	  Got	  A	  Way	  –	  Billy	  Joel	  
Shimmer	  –	  Fuel	  
Show	  Me	  a	  Good	  Time	  –	  Drake	  	  
Signed,	  Sealed,	  Delivered	  –	  Stevie	  Wonder	  
Simple	  Man	  –	  Lynyrd	  Skynyrd	  
Sitting,	  Waiting,	  Wishing	  –	  Jack	  Johnson	  
Sky	  Full	  of	  Stars	  –	  Coldplay	  
Sledgehammer	  –	  Peter	  Gabriel	  
So	  Damn	  Lucky	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
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Somethin’	  I’m	  Good	  At	  –	  Brett	  Eldridge	  
Somewhere	  Only	  We	  Know	  –	  Keane	  	  
Somewhere	  Over	  The	  Rainbow	  –	  Israel	  
Kamakawiwo'ole	  
Space	  Between	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Space	  Oddity	  –	  David	  Bowie	  
Stairway	  to	  Heaven	  –	  Led	  Zeppelin	  
Stand	  by	  Me	  –	  Ben	  King	  
Started	  From	  the	  Bottom	  –	  Drake	  
Stay	  –	  Rihanna	  
Stay	  With	  Me	  –	  Sam	  Smith	  
Stone	  Cold	  –	  Demi	  Lovato	  
Stop	  and	  Stare	  –	  One	  Republic	  
Stop	  Draggin’	  My	  Heart	  Around	  –	  Tom	  Petty	  
Strip	  It	  Down	  –	  Luke	  Brian	  
Sunday	  Morning	  –	  Maroon	  5	  
Sunshine	  and	  Whiskey	  –	  Frankie	  Ballard	  
Sweet	  Pea	  –	  Amos	  Lee	  
Swing	  Life	  Away	  –	  Rise	  Against	  
Tears	  in	  Heaven	  –	  Eric	  Clapton	  
Take	  a	  Bow	  –	  Madonna	  	  
Take	  Me	  To	  Church	  –	  Hozier	  	  
Take	  My	  Drunk	  Ass	  Home	  –	  Luke	  Bryan	  
Tenth	  Avenue	  Freeze	  Out	  –	  Bruce	  
Springsteen	  
Tears	  In	  Heaven	  –	  Eric	  Clapton	  
That’s	  Amore	  –	  Dean	  Martin	  
Thinkin’	  Out	  Loud	  –	  Ed	  Sheeran	  
This	  is	  How	  We	  Do	  It	  –	  Montell	  Jordan	  
This	  is	  The	  First	  Day	  of	  My	  Life	  –	  Bright	  Eyes	  
This	  Time	  –	  August	  Rush	  
Thunder	  Road	  –	  Bruce	  Springsteen	  
Tiny	  Bubbles	  –	  Don	  Ho	  
Tiny	  Dancer	  –	  Elton	  John	  
Toes	  –	  Zac	  Brown	  Band	  
Tonight	  You	  Belong	  To	  Me	  –	  Eddie	  Vedder	  
Toxic	  –	  Brittany	  Spears	  
Trap	  Queen	  –	  Fetty	  Wap	  
Tripping	  Billies	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Unforgettable	  –	  Nat	  King	  Cole	  
Use	  Somebody	  –	  Kings	  of	  Leon	  
Upside	  Down	  –	  Jack	  Johnson	  
Uptown	  Funk	  –	  Bruno	  Mars	  
Wait	  in	  Vain	  –	  Annie	  Lennox	  (Bob	  Marley)	  
Waitin’	  on	  a	  Woman	  –	  Brad	  Paisley	  
The	  Waiting	  –	  Tom	  Petty	  

Wagon	  Wheel	  –	  Darius	  Rucker	  
Wake	  for	  Young	  Souls	  –	  3rd	  Eye	  Blind	  
Walk	  With	  You	  –	  Edwin	  McCain	  
The	  Way	  I	  Are	  –	  Timbaland	  
The	  Way	  You	  Make	  Me	  Feel	  –	  Michael	  
Jackson	  
We	  Don’t	  Talk	  Anymore	  –	  Charlie	  Puth	  
We	  Found	  Each	  Other	  in	  The	  Dark	  –	  City	  and	  
Colour	  
Wedding	  Song	  (There	  is	  Love)	  –	  Peter,	  Paul,	  
and	  Mary	  
What	  a	  Wonderful	  World	  –	  Louis	  Armstrong	  
What	  is	  Life	  –	  George	  Harrison	  	  
Whiskey	  Lullaby	  –	  Brad	  Paisley	  
When	  I	  Come	  Around	  –	  Green	  Day	  
When	  Soul	  Meets	  Body	  –	  Deathcab	  For	  Cutie	  
Where	  are	  You	  Going	  –	  Dave	  Matthews	  Band	  
Where	  Is	  My	  Mind	  –	  Pixies	  	  
White	  Wedding	  –	  Billy	  Idol	  
Why	  Don’t	  You	  Call	  Me	  –	  James	  Blake	  
Wings	  –	  Birdy	  
With	  a	  Little	  Help	  From	  My	  Friends	  –	  The	  
Beatles	  
Wonderful	  Tonight	  –	  Eric	  Clapton	  
Wonderwall	  –	  Oasis	  	  
Yesterday	  –	  The	  Beatles	  
You	  and	  I	  –	  Ingrid	  Michaelson	  
You	  and	  Me	  –	  Lifehouse	  
You	  are	  so	  Beautiful	  –	  Joe	  Crocker	  
You	  are	  the	  Best	  Thing	  –	  Ray	  Lamontagne	  
You	  are	  the	  Sunshine	  of	  My	  Life	  –	  Stevie	  
Wonder	  
You	  Can	  Call	  Me	  Al	  –	  Paul	  Simon	  
You	  Make	  My	  Dreams	  Come	  True	  –	  Hall	  and	  
Oates	  
You	  Wreck	  Me	  –	  Tom	  Petty	  	  	  
Your	  Body	  is	  a	  Wonderland	  –	  John	  Mayer	  
Your	  Man	  –	  Josh	  Turner	  
Your	  Song	  –	  Elton	  John	  
Yours	  –	  Russell	  Dickerson	  
You’re	  Beautiful	  –	  James	  Blunt	  
You’ve	  Got	  a	  Friend	  –	  James	  Taylor	  
	  
Kids	  Music	  
The	  Itsy	  Bitsy	  Spider	  
Twinkle	  Twinkle	  Little	  Star	  
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Let	  It	  Go	  
	  
Christmas	  Songs	  
All	  I	  Want	  For	  Christmas	  –	  Mariah	  Carey	  
Baby	  It’s	  Cold	  Outside	  
Deck	  The	  Halls	  –	  Old	  Welsh	  Air	  
Frosty	  The	  Snowman	  –	  Steve	  Nelson	  and	  
Jack	  Rollins	  
The	  Gift	  –	  98°	  
Have	  Yourself	  a	  Merry	  Little	  Christmas	  –	  
Hugh	  Martin	  and	  Ralph	  Blane	  
Here	  Comes	  Santa	  Claus	  –	  Gene	  Autry	  
I	  Saw	  Mommy	  Kissing	  Santa	  Claus	  –	  Tommie	  
Connor	  
I’ll	  Be	  Home	  For	  Christmas	  –	  Kim	  Gannon	  
and	  Walter	  Kent	  
It	  Came	  Upon	  a	  Midnight	  Clear	  
Jingle	  Bell	  Rock	  –	  Joe	  Beal	  and	  Jim	  Boothe	  
Let	  it	  Snow	  –	  Sammy	  Cahn	  and	  Jule	  Styne	  
Rockin	  Around	  the	  Christmas	  Tree	  –	  Johnny	  
Marks	  
Silent	  Night	  –	  Joseph	  Mohr	  
Santa	  Clause	  is	  Coming	  to	  Town	  –	  J.	  Fred	  
Coots	  and	  Haven	  Gillespie	  
Up	  On	  The	  Housetop	  –	  Benjamin	  Hanby	  
We	  Wish	  You	  a	  Merry	  Christmas	  
	  
	  
Spanish	  Songs	  
Eso	  y	  Mas	  –	  Joan	  Sebastian	  
Mexico	  Lindo	  
Para	  ti	  Madrecita	  –	  Julio	  Jaramillo	  
	  
Hawaiian	  Songs	  
Aloha	  Oe	  –	  Queen	  Liliuokalani	  
Hi’Ilawe	  –	  Isreal	  Kamakowiwo’ole	  
	  


