Duo Roos – keikkalista kevyt
A Thousand Years
A Time for Us (Romeo ja Julia)
Ajetaan tandemilla
All by myself
All I ask of you (Phantom of the opera)
All the things you are
And I love her
Armi
Atlantique Nord (Tabarly)
Ballade pour Adeline
Balladi (Klaani)
Be my love
Beautiful Maria of my soul
Bella notte (Kaunotar ja kulkuri)
Big Spender (Sweet Charity)
Boy on a dolphin (Delfiinipoika)
Can you feel the love tonight (Leijonakuningas)
Can't help falling in love
Can't help lovin' dat man (Show Boat)
Cherbourgin sateenvarjot
City of Stars (La la land)
Come what may (Moulin Rouge)
Comptine d'un autre été: L'après midi (Amélie)
Con te partirò
Diamonds are forever (Diamonds are forever)
Don't cry for me Argentina (Evita)
Don't stop me now
Edelweiss
Elämältä kaiken sain
Fly me to the moon (Once around)
Greensleeves
Hallelujah (Cohen)
Heijastus
Here comes the sun
History of love
Hopeahapset
Hopeinen kuu
Hopelessly devoted to you (Grease)
Hymne á l'amour
Hän jäi muistoihin (Kauriinmetsästäjä)
I don't know how to love him
I dreamed a dream (Les Misérables)
I fall in love too easily
I just called to say I love you
I saw daddy today (Goodbye Lenin)
I wanna be loved by you (Piukat paikat)

If you go away
Il mondo
Ilmiöitä
In dreams (The Lord of the Rings)
Itke en lemmen tähden
Jotain jää
Jurmo
Kaikki paitsi purjehdus on turhaa
Katupoikien laulu (Onnellinen ministeri)
Kaunis on luoksesi kaipuu
Kellä kulta, sillä onni
Kertokaa se hänelle
Kesäpäivä Kangasalla
Kevätkoivu
Killing me softly with his song
Kuiskettasi kaipaan, Mariù
Kun kohdattiin
Kun syksy saapuu Helsinkiin
La Chanson des vieux amants
La Mer
La Valse d'Amelie (Amélie)
Lapin kesä
Laulu oravasta
Lemmen liekki leimahtaa
Lentäjän poika
Liikkuva linna (Liikkuva linna)
Liljankukka
Lintu (Belle & Sébastien)
Love and Marriage
Love is a many-splendored thing)
Love me like you do (Fifty Shades of Grey)
Love Story
Lullaby of Birdland
Mamma mia
May way
Maybe this time (Cabaret)
Memory (Cats)
Metsäkukkia
Minä suojelen sinua kaikelta
Missä muruseni on
Monta syytä jatkaa
More (Modo Cane)
Morning has broken
Moskovan valot
Muistan kesän
Muistatko Monrepos'n?
My favourite things (Sound of music)
My funny valentine

My heart belongs to daddy (Lemmemloukku)
Till there was you (The music man)
My heart will go on (Titanic)
Toiset meistä
My own true love (Tuulen viemää)
Tuulen värit (Pocahontas)
New york, New york (New York, New York)
Tähdet kertovat (Kaks' tavallista Lahtista)
Non ti scordar di me (Non ti scordar di me)
Täällä Pohjantähden alla
Nuoruus on seikkailu
Vain yhdessä olemme ehjät (Pekko ja unissakävelijä)
Ohikiitävää
Watching Lara (Goodbye Lenin)
Oi niitä aikoja
We'll meet again
Olen luonasi sun
What a wonderful world
On hetki
When I fall in love
On meri tänään rauhaton
While your lips are still red (Lieksa)
Oopperan kummitus (Phantom of the Opera)
Vielä mä palaan
Paha vaanii
Värmlandsvisan
Paikka auringossa
Yesterday
Papillon (Papillon)
You only live twice (You only live twice)
Paratiisi
You raise me up
Penkki, puu ja puistotie
Young and beautiful
Perfect (Sheeran)
Photograph (Sheeran)
Pikkuveli
Pohjois-Karjala
Primavera (Einaudi)
Put the blame on Mame (Gilda)
Rafaelin enkeli
Raindrops keep fallin' on my head (Butch ja Kid -auringonlaskun
ratsastajat)
Rakkauslaulu (Kurkela)
Ranskalaiset korot
River flows in you
Romanssi (Katariina ja Munkkiniemen kreivi)
Saaremaan valssi
Sataman valot
Siskoni
Smile (Modern Times)
Some day my prince will come (Lumikki ja seitsemän kääpiötä)
Somwhere over the rainbow (The Wizard of Oz)
Speak softly love (Kummisetä)
Star Wars main theme
Streets of London
Suloinen myrkynkeittäjä
Sun särkyä anna mä en
Sunrise, sunset (Viulunsoittaja katolla)
Surun pyyhit silmistäni
Sä et kyyneltä nää
Tabarly (Tabarly)
Tahdon tanssia kanssasi
The Long and Winding Road
This is my song (Hongkongin kreivitär)

