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3am	  –	  Matchbox	  Twenty	  
500	  Miles	  –	  The	  Proclaimers	  
9	  To	  5	  –	  Dolly	  Parton	  
A	  Thousand	  Years	  –	  Christina	  Perri	  
Africa	  –	  Toto	  	  
Ain’t	  No	  Mountain	  High	  Enough	  –	  Marvin	  Gaye	  
Ain’t	  No	  Sunshine	  –	  Bill	  Withers	  
All	  About	  That	  Bass	  –	  Meaghan	  Trainor	  
All	  I	  Wanna	  Do	  –	  Sheryl	  Crow	  
All	  Night	  Long	  –	  Lionel	  Richie	  
All	  Of	  Me	  –	  John	  Legend	  
All	  Right	  Now	  –	  Free	  
All	  The	  Things	  You	  Are	  –	  Frank	  Sinatra	  
All	  You	  Need	  Is	  Love	  –	  The	  Beatles	  
Am	  I	  Ever	  Gonna	  See	  Your	  Face	  Again	  –	  The	  Angels	  
Already	  Gone	  –	  Powderfinger	  	  
Amazing	  –	  Alex	  Lloyd	  
Amazing	  Grace	  –	  Traditional	  	  
American	  Boy	  –	  Estelle	  (feat.	  Kanye	  West)	  
Annies	  Song	  –	  John	  Denver	  
Another	  Brick	  In	  The	  Wall	  –	  Pink	  Floyd	  
Apologize	  –	  One	  Republic	  
April	  Sun	  In	  Cuba	  –	  Dragon	  	  
At	  Last	  –	  Ella	  Fitzgerald	  
Autumn	  Leaves	  –	  Johnny	  Mercer	  
Baby	  Got	  Back	  –	  Sir	  Mixalot	  
Baby	  I	  Love	  Your	  Way	  –	  Big	  Mountain	  
Back	  In	  Black	  –	  AC/DC	  
Back	  To	  Black	  –	  Amy	  Winehouse	  
Bad	  Moon	  Rising	  –	  Creedence	  Clearwater	  Revival	  
Beat	  It	  –	  Michael	  Jackson	  
Be	  The	  One	  –	  Dua	  Lipa	  
Beautiful	  Day	  –	  U2	  
Beneath	  Your	  Beautiful	  –	  Labyrinth	  
Benny	  And	  The	  Jets	  –	  Elton	  John	  
Bette	  Davis	  Eyes	  –	  Kim	  Carnes	  
Better	  Be	  Home	  Soon	  –	  Crowded	  House	  
Better	  Man	  –	  Pearl	  Jam	  
Better	  Together	  –	  Jack	  Johnson	  
Between	  Us	  –	  Harry	  Connick	  Jr.	  
Big	  Yellow	  Taxi	  –	  Joni	  Mitchell	  
Billie	  Jean	  –	  Michael	  Jackson	  
Billionaire	  –	  Travis	  McCoy	  
Black	  And	  Gold	  –	  Sam	  Sparro	  
Black	  Or	  White	  –	  Michael	  Jackson	  
Black	  Velvet	  –	  Alannah	  Miles	  
Blank	  Space	  –	  Taylor	  Swift	  
Blue	  Suede	  Shoes	  –	  Elvis	  Presley	  
Blurred	  Lines	  –	  Robin	  Thicke	  
Bonfire	  Heart	  –	  James	  Blunt	  
Brave	  –	  Sara	  Bareilles	  
Breakeven	  –	  The	  Script	  
Breakfast	  At	  Tiffany’s	  –	  Deep	  Blue	  Something	  

Brick	  House	  –	  Kool	  and	  The	  Gang	  
Brothers	  In	  Arms	  –	  Dire	  Straits	  
Brown	  Eyed	  Girl	  –	  Van	  Morrison	  	  
Bubbly	  –	  Colbie	  Caillat	  
Budapest	  –	  George	  Ezra	  
Buffalo	  Soldier	  –	  Bob	  Marley	  
Burn	  For	  You	  –	  John	  Farnham	  
California	  Gurls	  –	  Katy	  Perry	  
Call	  Me	  Al	  –	  Paul	  Simon	  
Can’t	  Buy	  Me	  Love	  –	  The	  Beatles	  
Can’t	  Feel	  My	  Face	  –	  The	  Weeknd	  
Can’t	  Get	  Enough	  –	  Barry	  White	  
Can’t	  Stop	  The	  Feeling	  –	  Justin	  Timberlake	  
Can’t	  Take	  My	  Eyes	  Off	  You	  –	  Frankie	  Valli	  
Chain	  Of	  Fools	  –	  Aretha	  Franklin	  
Change	  The	  World	  –	  Eric	  Clapton	  
Changing	  –	  John	  Mayer	  
Chasing	  Cars	  –	  Snow	  Patrol	  
Choirgirl	  –	  Cold	  Chisel	  
Clocks	  –	  Coldplay	  
Close	  To	  You	  –	  Maxi	  Priest	  
Close	  To	  You	  –	  The	  Carpenters	  
Closer	  –	  Ne-‐Yo	  
Cocaine	  –	  Eric	  Clapton	  
Come	  Fly	  With	  Me	  –	  Frank	  Sinatra	  
Come	  Together	  –	  The	  Beatles	  
Could	  You	  Be	  Loved	  –	  Bob	  Marley	  
Country	  Roads	  –	  John	  Denver	  
Crazy	  –	  Gnarles	  Barkley	  
Cream	  –	  Prince	  	  
Creep	  –	  Radiohead	  
Crocodile	  Rock	  –	  Elton	  John	  
Cruisin’	  –	  Smokey	  Robinson	  
Cry	  In	  Shame	  –	  Diesel	  
Dakota	  –	  Stereophonics	  
Dancing	  In	  The	  Moonlight	  –	  Toploader	  
Dancing	  Queen	  –	  ABBA	  	  
Do	  You	  Remember	  –	  Jarryd	  James	  	  
Don’t	  Dream	  It’s	  Over	  –	  Crowded	  House	  
Don’t	  Know	  Why	  –	  Norah	  Jones	  
Don’t	  Leave	  –	  Snakehips	  &	  MØ	  
Don’t	  Speak	  –	  No	  Doubt	  
Don’t	  Stop	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Don’t	  Worry	  Be	  Happy	  –	  Bobby	  McFerrin	  
Dreams	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Drops	  Of	  Jupiter	  –	  Train	  
Dumb	  Things	  –	  Paul	  Kelly	  
Dynamite	  –	  Taio	  Cruz	  
Easy	  –	  The	  Commodores	  
Electric	  Feel	  –	  MGMT	  	  
Englishman	  In	  New	  York	  –	  Sting	  
Escape	  (Pina	  Colada	  song)	  –	  Rupert	  Holmes	  
Every	  Breath	  You	  Take	  –	  The	  Police	  



Every	  Little	  Thing	  She	  Does	  Is	  Magic	  –	  The	  Police	  
Everybody	  Wants	  To	  Rule	  The	  World	  –	  Tears	  For	  Fears	  
Everyday	  People	  –	  Sly	  And	  The	  Family	  Stone	  
Everything	  –	  Michael	  Buble	  
Everywhere	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Eye	  Of	  The	  Tiger	  –	  Survivor	  	  
Faith	  –	  George	  Michael	  
Fall	  At	  Your	  Feet	  –	  Crowded	  House	  
Feel	  Like	  Making	  Love	  –	  George	  Benson	  
Feels	  So	  Close	  –	  Calvin	  Harris	  	  
Fields	  Of	  Gold	  –	  Sting	  
Fireflies	  –	  Owl	  City	  
Fly	  Me	  To	  The	  Moon	  –	  Frank	  Sinatra	  
Footloose	  –	  Kenny	  Loggins	  
For	  Once	  In	  My	  Life	  –	  Stevie	  Wonder	  
Four	  Seasons	  In	  One	  Day	  –	  Crowded	  House	  
Free	  Fallin’	  –	  Tom	  Petty	  
Forget	  You	  –	  Cee	  Lo	  Green	  
Georgia	  On	  My	  Mind	  –	  Ray	  Charles	  
Geronimo	  –	  Sheppard	  	  
Get	  Back	  –	  The	  Beatles	  
Get	  Down	  On	  It	  –	  Kool	  And	  The	  Gang	  
Get	  Lucky	  –	  Daft	  Punk	  
Give	  Me	  The	  Night	  –	  George	  Benson	  
Girl	  From	  Ipanema	  –	  Antonio	  Carlos	  Jobim	  
Girls	  Just	  Wanna	  Have	  Fun	  –	  Cyndi	  Lauper	  
Go	  Your	  Own	  Way	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Good	  Riddance	  (Time	  Of	  Your	  Life)	  –	  Greenday	  	  
Got	  My	  Mind	  Set	  On	  You	  –	  George	  Harrison	  
Gravity	  –	  John	  Mayer	  
Green	  Limousine	  –	  The	  Badloves	  
Hallelujah	  –	  Jeff	  Buckley	  
Happy	  –	  Pharrell	  Williams	  
Have	  I	  Told	  You	  Lately	  –	  Van	  Morrison	  	  
Heading	  In	  The	  Right	  Direction	  –	  Renee	  Geyer	  
Heartbreak	  Warfare	  –	  John	  Mayer	  
Heaven	  –	  Bryan	  Adams	  
Here	  Comes	  The	  Sun	  –	  George	  Harrison	  
Hey	  Jude	  –	  The	  Beatles	  
Hey	  Soul	  Sister	  –	  Train	  
Hey	  There	  Delilah	  –	  Plain	  White	  T’s	  
Higher	  Ground	  –	  Stevie	  Wonder	  
Highway	  To	  Hell	  –	  AC/DC	  
Hip	  To	  Be	  Square	  –	  Huey	  Lewis	  &	  The	  News	  
Hit	  Me	  Baby	  One	  More	  Time	  –	  Britney	  Spears	  
Ho	  Hey	  –	  The	  Lumineers	  
Hold	  Back	  The	  River	  –	  James	  Bay	  
Hold	  On,	  We’re	  Going	  Home	  –	  Drake	  	  
Home	  –	  Michael	  Buble	  
Honesty	  –	  Billy	  Joel	  
Hot	  N	  Cold	  –	  Katy	  Perry	  
Hotel	  California	  –	  The	  Eagles	  
Hound	  Dog	  –	  Elvis	  Presley	  
How	  Sweet	  It	  Is	  –	  Marvin	  Gaye	  
I	  Can	  See	  Clearly	  Now	  –	  Johnny	  Nash	  
I	  Can’t	  Help	  It	  –	  Michael	  Jackson	  
I	  Can’t	  Make	  You	  Love	  Me	  –	  Bonnie	  Raitt	  
I	  Don’t	  Need	  No	  Doctor	  –	  John	  Mayer	  Trio	  
I	  Don’t	  Trust	  Myself	  With	  Loving	  You	  –	  John	  Mayer	  

I	  Gotta	  Feelin’	  –	  Black	  Eyed	  Peas	  
I	  Got	  A	  Woman	  –	  Ray	  Charles	  
I	  Heard	  It	  Through	  The	  Grapevine	  –	  Marvin	  Gaye	  
I	  Keep	  Forgettin’	  –	  Michael	  McDonald	  
I	  Need	  A	  Dollar	  –	  Aloe	  Blacc	  
I	  Only	  Want	  To	  Be	  With	  You	  –	  Dusty	  Springfield	  
I	  Saw	  Her	  Standing	  There	  –	  The	  Beatles	  
I	  Shot	  The	  Sheriff	  –	  Bob	  Marley	  
I	  Still	  Haven’t	  Found	  What	  I’m	  Looking	  For	  –	  U2	  
I	  Try	  –	  Macy	  Gray	  
I	  Wanna	  Be	  Your	  Lover	  –	  Prince	  	  
I	  Wanna	  Dance	  With	  Somebody	  –	  Whitney	  Houston	  
I	  Want	  To	  Hold	  Your	  Hand	  –	  The	  Beatles	  
I	  Was	  Made	  For	  You	  Lovin’	  You	  –	  KISS	  	  
I	  Will	  Survive	  –	  Gloria	  Gaynor	  
I	  Wish	  –	  Stevie	  Wonder	  
I	  Won’t	  Back	  Down	  –	  Tom	  Petty	  
I’m	  A	  Believer	  –	  Neil	  Diamond	  
I’m	  Not	  In	  Love	  –	  10cc	  
I’m	  Yours	  –	  Jason	  Mraz	  
I’ve	  Got	  You	  Under	  My	  Skin	  –	  Cole	  Porter	  
Imagine	  –	  John	  Lennon	  
Into	  You	  –	  Ariana	  Grande	  
Is	  This	  Love	  –	  Bob	  Marley	  
Isn’t	  She	  Lovely	  –	  Stevie	  Wonder	  
It	  Had	  To	  Be	  You	  –	  Frank	  Sinatra	  
It	  Only	  Happens	  –	  Renee	  Geyer	  
It’s	  A	  Shame	  –	  The	  Detroit	  Spinners	  
It’s	  My	  Life	  –	  Talk	  Talk	  
It’s	  Only	  Natural	  –	  Crowded	  House	  
It’s	  Probably	  Me	  –	  Sting	  
Jailhouse	  Rock	  –	  Elvis	  Presley	  
Jealous	  Guy	  –	  John	  Lennon	  
Jessies	  Girl	  –	  Rick	  Springfield	  
Johnny	  B.	  Goode	  –	  Chuck	  Berry	  
Just	  Dance	  –	  Lady	  GaGa	  
Just	  The	  Two	  Of	  Us	  –	  Bill	  Withers	  
Just	  The	  Way	  It	  Is	  Baby	  –	  The	  Rembrandts	  
Just	  The	  Way	  You	  Are	  –	  Billy	  Joel	  
Just	  The	  Way	  You	  Are	  –	  Bruno	  Mars	  
Key	  To	  The	  Highway	  –	  Big	  Bill	  Broonzy	  
Khe	  Sahn	  –	  Cold	  Chisel	  
Killing	  Me	  Softly	  –	  Roberta	  Flack	  
Kiss	  –	  Prince	  
Kiss	  From	  A	  Rose	  –	  Seal	  	  
Knock	  On	  Wood	  –	  Eddie	  Floyd	  
La	  Bamba	  –	  Ritchie	  Valens	  
Lady	  –	  Modjo	  
Lady	  In	  Red	  –	  Chris	  de	  Burgh	  
Lady	  Is	  A	  Tramp	  –	  Frank	  Sinatra	  
Land	  Down	  Under	  –	  Men	  At	  Work	  
Landslide	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Latch	  –	  Sam	  Smith	  
Late	  In	  The	  Evening	  –	  Paul	  Simon	  
Lay	  Down	  Sally	  –	  Eric	  Clapton	  
Lay	  Your	  Love	  On	  Me	  –	  Roachford	  
Layla	  –	  Eric	  Clapton	  
Lean	  On	  Me	  –	  Bill	  Withers	  
Let	  It	  Be	  –	  The	  Beatles	  	  



Let’s	  Dance	  –	  David	  Bowie	  
Let’s	  Get	  It	  On	  –	  Marvin	  Gaye	  
Let’s	  Groove	  –	  Earth,	  Wind	  and	  Fire	  
Let’s	  Stay	  Together	  –	  Al	  Green	  
Liberian	  Girl	  –	  Michael	  Jackson	  
Listen	  To	  The	  Music	  –	  The	  Doobie	  Brothers	  
Little	  Lion	  Man	  –	  Mumford	  &	  Sons	  
Little	  Red	  Corvette	  –	  Prince	  
Little	  Wing	  –	  Jimi	  Hendrix	  
Living	  La	  Vida	  Loca	  –	  Ricky	  Martin	  
Livin’	  On	  A	  Prayer	  –	  Bon	  Jovi	  
Locked	  Out	  Of	  Heaven	  –	  Bruno	  Mars	  
Lonely	  Boy	  –	  The	  Black	  Keys	  
Long	  Train	  Runnin’	  –	  The	  Doobie	  Brothers	  
Longest	  Time	  –	  Billy	  Joel	  
Love	  Shack	  –	  B-‐52’s	  
Love	  Song	  –	  Sara	  Bareilles	  
Love	  The	  One	  You’re	  With	  –	  Stephen	  Stills	  
Love	  Yourself	  –	  Justin	  Bieber	  
Lovely	  Day	  –	  Bill	  WIthers	  
Lover	  (Treat	  Me	  No	  Good)	  –	  Sonia	  Dada	  
Lucky	  –	  Jason	  Mraz	  
Make	  You	  Feel	  My	  Love	  –	  Adele	  	  
Man	  In	  The	  Mirror	  –	  Michael	  Jackson	  
Marry	  Me	  –	  Train	  	  
Marry	  You	  –	  Bruno	  Mars	  
Master	  Blaster	  –	  Stevie	  Wonder	  
Mercy	  –	  Duffy	  
Message	  In	  A	  Bottle	  –	  The	  Police	  
Miss	  You	  –	  The	  Rolling	  Stones	  
Misty	  –	  Ella	  Fitzgerald	  
Moondance	  –	  Van	  Morrison	  
More	  Than	  Words	  –	  Extreme	  	  
Moves	  Like	  Jagger	  –	  Maroon	  5	  
Mr.	  Brightside	  –	  The	  Killers	  
Mr.	  Jones	  –	  Counting	  Crows	  
Mustang	  Sally	  –	  The	  Commitments	  
My	  Funny	  Valentine	  –	  Frank	  Sinatra	  
My	  Girl	  –	  Smokey	  Robinson	  
My	  Happiness	  –	  Powderfinger	  
My	  Way	  –	  Frank	  SInatra	  
Neon	  –	  John	  Mayer	  
Never	  Tear	  Us	  Apart	  –	  INXS	  	  
Never	  Too	  Much	  –	  Luther	  Vandross	  
New	  York,	  New	  York	  –	  Frank	  Sinatra	  
New	  York	  State	  Of	  Mind	  –	  Billy	  Joel	  
No	  Diggity	  –	  Blackstreet	  	  
No	  One	  –	  Alicia	  Keys	  
No	  Woman	  No	  Cry	  –	  Bob	  Marley	  
Nothing	  Compares	  To	  You	  –	  Sinead	  O’Connor	  
Nowhere	  Man	  –	  The	  Beatles	  
Oh	  What	  A	  Night	  –	  The	  Four	  Seasons	  
On	  Broadway	  –	  George	  Benson	  
One	  –	  U2	  
Only	  Love	  Can	  Hurt	  Like	  This	  –	  Paloma	  Faith	  
Only	  The	  Good	  Die	  Young	  –	  Billy	  Joel	  
Only	  To	  Be	  With	  You	  –	  Roachford	  
Ordinary	  People	  –	  John	  Legend	  
Original	  Sin	  –	  INXS	  

Overjoyed	  –	  Stevie	  Wonder	  
Overkill	  –	  Men	  At	  Work	  
Passenger	  –	  Powderfinger	  
Perfect	  –	  Fairground	  Attraction	  
Place	  Your	  Hands	  –	  Reef	  
Play	  That	  Funky	  Music	  –	  Wild	  Cherry	  
Please	  Forgive	  Me	  –	  Bryan	  Adams	  
Pony	  –	  Genuwine	  	  
Pop	  Life	  –	  Prince	  	  
Pretty	  Woman	  –	  Roy	  Orbison	  
Price	  Tag	  –	  Jessie	  J	  
Proud	  Mary	  –	  Creedence	  Clearwater	  Revival	  
Pumped	  Up	  Kicks	  –	  Foster	  The	  People	  
Purple	  Rain	  –	  Prince	  	  
Put	  Your	  Records	  On	  –	  Corinne	  Bailey	  Rae	  
Raspberry	  Beret	  –	  Prince	  
Reckless	  –	  Australian	  Crawl	  
Red	  Red	  Wine	  –	  UB40	  
Redemption	  Song	  –	  Bob	  Marley	  
Reminiscing	  –	  Little	  River	  Band	  
Rhiannon	  –	  Fleetwood	  Mac	  
Rich	  Girl	  –	  Hall	  &	  Oates	  
Riptide	  –	  Vance	  Joy	  
Roar	  –	  Katy	  Perry	  
Rock	  With	  You	  –	  Michael	  Jackson	  
Rock	  Your	  Baby	  –	  George	  McCrae	  
Rock	  Your	  Body	  –	  Justin	  Timberlake	  
Rolling	  In	  The	  Deep	  –	  Adele	  	  
Romeo	  And	  Juliet	  –	  Dire	  Straits	  
Rosanna	  –	  Toto	  	  
Roxanne	  –	  The	  Police	  
Royals	  –	  Lorde	  
Rude	  –	  Magic	  
Run	  To	  Paradise	  –	  The	  Choir	  Boys	  
Runaround	  Sue	  –	  Dion	  
Running	  On	  Faith	  –	  Eric	  Clapton	  
Save	  The	  Last	  Dance	  For	  Me	  –	  The	  Drifters	  
Save	  Tonight	  –	  Eagle	  Eye	  Cherry	  
Say	  –	  John	  Mayer	  
Say	  My	  Name	  –	  Destiny’s	  Child	  
Saying	  Something	  Stupid	  –	  Michael	  Bublé	  
Senorita	  –	  Justin	  Timberlake	  
September	  –	  Earth,	  Wind	  and	  Fire	  
Seven	  Days	  –	  Jamiroquai	  
Seven	  Nation	  Army	  –	  The	  White	  Stripes	  
Sex	  On	  Fire	  –	  Kings	  Of	  Leon	  
Sexual	  Healing	  –	  Marvin	  Gaye	  
Shackles	  (Praise	  You)	  –	  Mary	  Mary	  
Shake	  It	  Off	  –	  Taylor	  Swift	  
Shape	  Of	  My	  Heart	  –	  Sting	  
Shape	  Of	  You	  –	  Ed	  Sheeran	  
She	  –	  Elvis	  Costello	  
She	  Will	  Be	  Loves	  –	  Maroon	  5	  
She’s	  Always	  A	  Woman	  –	  Billy	  Joel	  
She’s	  So	  High	  –	  Tal	  Bachman	  
Shower	  The	  People	  –	  James	  Taylor	  
Shut	  Up	  and	  Dance	  –	  Walk	  The	  Moon	  
Sign	  Your	  Name	  –	  Terence	  Trent	  D’Arby	  
Signed	  Sealed	  Delivered	  –	  Stevie	  Wonder	  



Simply	  The	  Best	  –	  Tina	  Turner	  
Sing	  It	  Back	  –	  Moloko	  
Sledgehammer	  –	  Peter	  Gabriel	  
Slice	  Of	  Heaven	  –	  Dave	  Dobbyn	  
Slow	  Dancing	  In	  A	  Burning	  Room	  –	  John	  Mayer	  
Smooth	  –	  Santana	  	  
Smooth	  Operator	  –	  Sade	  	  
Somewhere	  Over	  The	  Rainbow	  –	  Israel	  Kamakawiwo’ole	  
Son	  Of	  A	  Preacher	  –	  Dusty	  Springfield	  
Sorry	  –	  Justin	  Bieber	  	  
Stand	  By	  Me	  –	  Ben	  E.	  King	  
Stay	  With	  Me	  –	  Sam	  Smith	  
Steal	  My	  Kisses	  –	  Ben	  Harper	  
Still	  Haven’t	  Found	  –	  U2	  
Still	  Think	  I’m	  Your	  Man	  –	  John	  Mayer	  
Stir	  It	  Up	  –	  Bob	  Marley	  
Straight	  Lines	  –	  Silverchair	  
Summer	  of	  ’69	  –	  Bryan	  Adams	  
Summertime	  –	  George	  Gershwin	  	  
Sunday	  Morning	  –	  Maroon	  5	  
Sunny	  –	  Bobby	  Hebb	  
Superstition	  –	  Stevie	  Wonder	  
Sway	  –	  Michael	  Bublé	  
Sweet	  Child	  O’	  Mine	  –	  Guns	  N’	  Roses	  
Sweet	  Dreams	  –	  The	  Eurythmics	  
Sweet	  Home	  Alabama	  –	  Lynyrd	  Skynyrd	  
Tainted	  Love	  –	  Soft	  Cell	  
Take	  It	  Easy	  –	  The	  Eagles	  
Teardrops	  –	  Womack	  And	  Womack	  	  
Tears	  In	  Heaven	  –	  Eric	  Clapton	  
Teenage	  Dirtbag	  –	  Wheatus	  
That’s	  Just	  The	  Way	  It	  Is	  –	  Bruce	  Hornsby	  
The	  Final	  Countdown	  –	  Europe	  
The	  Horses	  –	  Rickie-‐Lee	  Jones	  
The	  Letter	  –	  Joe	  Cocker	  
The	  Longest	  Time	  –	  Billy	  Joel	  
The	  Way	  You	  Make	  Me	  Feel	  –	  Michael	  Jackson	  
Thinking	  Out	  Loud	  –	  Ed	  Sheeran	  
This	  Love	  –	  Maroon	  5	  
Three	  Little	  Birds	  –	  Bob	  Marley	  
Time	  After	  Time	  –	  Cyndi	  Lauper	  
Tip	  Of	  My	  Tongue	  –	  Diesel	  
To	  Be	  With	  You	  –	  Mr.	  Big	  
Torn	  –	  Natalie	  Imbruglia	  
Toxic	  –	  Britney	  Spears	  
Treasure	  –	  Bruno	  Mars	  
Turn	  Your	  Lights	  Down	  Low	  –	  Bob	  Marley	  
Twist	  And	  Shout	  –	  The	  Beatles	  
Unaware	  –	  Allen	  Stone	  	  
Under	  The	  Bridge	  –	  Red	  Hot	  Chili	  Peppers	  
Uptown	  Funk	  –	  Mark	  Ronson	  feat.	  Bruno	  Mars	  
Uptown	  Girl	  –	  Billy	  Joel	  
Use	  Somebody	  –	  Kings	  Of	  Leon	  
Valerie	  –	  Mark	  Ronson	  Feat.	  Amy	  Winehouse	  
Video	  –	  India	  Arie	  
Viva	  La	  Vida	  –	  Coldplay	  
Waiting	  In	  Vain	  –	  Bob	  Marley	  
Waiting	  On	  The	  World	  To	  Change	  –	  John	  Mayer	  
Wake	  Me	  Up	  –	  Avicii	  (feat.	  Alloe	  Blacc)	  

Walking	  In	  Memphis	  –	  Marc	  Cohen	  
Walking	  On	  Sunshine	  –	  K.C.	  &	  The	  Sunshine	  Band	  
Walking	  On	  The	  Moon	  –	  The	  Police	  
Waterfalls	  –	  TLC	  	  
Weather	  With	  You	  –	  Crowded	  House	  
What	  A	  Fool	  Believes	  –	  The	  Doobie	  Brothers	  
What	  A	  Wonderful	  World	  –	  Louis	  Armstrong	  
What	  Do	  You	  Mean	  –	  Justin	  Bieber	  
What	  You	  Won’t	  Do	  –	  Bobby	  Caldwell	  
When	  A	  Man	  Loves	  A	  Woman	  –	  Percy	  Sledge	  
When	  You	  Get	  Back	  –	  Jon	  Cleary	  
Whisper	  Your	  Name	  –	  Harry	  Connick	  Jr.	  
Why	  Georgia	  –	  John	  Mayer	  
Who	  Says	  –	  John	  Mayer	  
Wicked	  Game	  –	  Chris	  Isaak	  
Wild	  World	  –	  Cat	  Stevens	  
Wish	  I	  Didn’t	  Miss	  You	  –	  Angie	  Stone	  
Wonderful	  Tonight	  –	  Eric	  Clapton	  
Wonderwall	  –	  Oasis	  	  
Wont	  Back	  Down	  –	  Tom	  Petty	  
Wouldn’t	  It	  Be	  Good	  –	  Nik	  Kershaw	  
Wrecking	  Ball	  –	  Miley	  Cyrus	  
Yellow	  –	  Coldplay	  
You	  Are	  So	  Beautiful	  –	  Joe	  Cocker	  
You	  Are	  The	  Best	  Thing	  –	  Ray	  LaMontagne	  
You	  Give	  Me	  Something	  –	  James	  Morrison	  
You	  Give	  Me	  Something	  –	  Jamiroquai	  
You	  Make	  Me	  Feel	  Like	  Dancing	  –	  Leo	  Sayer	  
You	  Shook	  Me	  All	  Night	  Long	  –	  AC/DC	  
Your	  Body	  Is	  A	  Wonderland	  –	  John	  Mayer	  
Your	  Latest	  Trick	  –	  Dire	  Straits	  
Your	  Song	  –	  Elton	  John	  
You’re	  The	  Voice	  –	  John	  Farnham	  
You’ve	  Got	  A	  Friend	  –	  James	  Taylor	  


