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812            A Concert Celebration 
 

Samengestelde uit een aantal zeer bekende liedjes van de bekende musical-componist 
Andrew Lloyd Webber (Phantom of the opera, Music of the Night, Don’t cry for me 
Argentina, Jesus Christ Superstar,Memory, Go go Go Joseph). 
 
(De vertaling is noodgedwongen vrij letterlijk en kan niet goed weergeven wat elk lied (op zijn plaats in 
de betreffende  musical) wil overbrengen). 

 

In sleep he sang to me 
In dreams he came 
That voice which calls to me 
And speaks my name. 
And do I dream again for now I find 
The phantom of the opera is there, 
Inside my mind 
He’s there, the phantom of the opera 
Beware the phantom of the opera, Aah! 
 
Night time sharpens, heightens each 
sensation 
Darkness stirs and wakes imagination 
Silently the senses abandon their defences. 
Slowly, gently night unfurls it’s splendor, 
grasp it, sense it, tremulous and tender. 
Turn your face away from the garish light of 
day 
Turn your thoughts away from cold unfeeling 
light and listen to the music of the night. 
 
Don’t cry for me Argentina 
The truth is I never left you 
All through my wild days, my mad existence, 
I kept my promise, don’t keep your distance. 
All through my wild days, my mad existence, 
I kept my promise, don’t keep your distance. 
 
Jesus Christ, Jesus Christ 
Who are you, what have you sacrificed? 
Jesus Christ, Jesus Christ 
Who are you, what have you sacrificed? 
Jesus Christ, Superstar 
Do you think you’re what they say you are? 
Jesus Christ, Superstar 
Do you think you’re what they say you are? 
Don’t you get me wrong 
Don’t you get me wrong 
Don’t you get me wrong 
Don’t you get me wrong 
Only want to know, only want to know, 
Only want to know, only want to know, 

Terwijl ik sliep zong hij voor me, 
In mijn dromen kwam hij 
Die stem die me roept en mijn naam zegt. 
 
Droom ik nu weer? Want ik voel dat het 
spook van de opera er is, in mijn geest. 
 
Hij is daar, het spook van de opera. 
Pas op voor het spook van de opera, Aah! 
 
De duisternis van de nacht maakt al je 
zintuigen scherper 
Beroert je geest en wekt de verbeelding op. 
Voorzichtig stellen je gevoelens zich open 
Langzaam, voorzichtig ontvouwt zich de 
pracht van de nacht. Grijp hem, voel hem, 
bevend en teder. 
Wend je gezicht af van het schelle daglicht 
En je gedachten van dat koude gevoelloze 
licht en luister naar de muziek van de nacht. 
 
Huil niet om mij, Argentinie 
Ik heb ik je nooit echt verlaten 
Gedurende mijn hele wilde, rare leven heb ik 
mijn belofte gehouden, geloof me maar. 
Gedurende mijn hele wilde, rare leven heb ik 
mijn belofte gehouden, geloof me maar. 
 
Jesus Christus, 
Wie ben je eigenlijk, wat heb je opgeofferd? 
 
 
Jesus Christus, superster 
Denk je dat je echt bent wat ze van je 
zeggen? 
 
Begrijp me niet verkeerd 
 
 
 
Ik wil het alleen maar weten 
 



Jesus Christ, Jesus Christ 
Who are you, what have you sacrificed? 
 
Midnight, not a sound from the pavement, 
Has the moon lost her memory? 
She is smiling alone. 
In the lamplight the withered leaves collect at 
my feet 
And the wind begins to moan 
Burnt out ends of smokey days, 
The stale cold smell of morning. 
The street lamp dies, another night is over, 
Another day is dawning. 
Touch me, it’s so easy to leave me 
All alone with the memory of my days in the 
sun 
If you touch me you’ll understand what 
happiness is.  
Look a new day has begun. 
 
Go, go, go Joseph, you know what they say. 
Hang on now Joseph you’ll make it some 
day. 
Shalala Joseph you’re doing fine. 
You and your dreamcoat ahead of your time. 
Go, go, go Joseph you know what they say. 
Hang on now Joseph you’ll make it some 
day. 
Shalala Joseph you’re doing fine 
You and your dreamcoat ahead of your time. 
Go, go, go Joseph. Go, go, go Joseph. 
Go, go, go Joe. Go, go Joe. Aah! 

Jesus Christus, 
Wie ben je eigenlijk, wat heb je opgeofferd? 
 
Middernacht, geen enkel geluid op straat 
De maan is de zomer alweer vergeten 
En glimlacht 
In het licht van de straatlantaarn dwarrelen 
de dorre bladeren rond mijn voeten 
En de wind huilt 
Uitgeblust einde van mistige dagen 
De ochtend ruikt koud en schraal 
De lantaarns gaan uit, weer een nacht voorbij 
Een nieuwe dag gloort 
Hou me vast, me alleen laten is te 
gemakkelijk, allee met de herinnering aan 
zonnige dagen 
Als je me vasthoudt zul je begrijpen wat 
geluk is, 
Kijk, de nieuwe dag is begonnen. 
 
Vooruit Joseph, je weet wat ze zeggen 
Hou vol Joseph, eens zal het lukken. 
 
Shalala Joseph, je doet het prima 
Jij en je droommantel, jullie tijd vooruit 
Vooruit Joseph, je weet wat ze zeggen 
Hou vol Joseph, eens zal het lukken. 
 
Shalala Joseph, je doet het prima 
Jij en je droommantel, jullie tijd vooruit 
Vooruit Joseph, vooruit Joe, vooruit! 
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