
	  

	  

	  
AURA	  BAND	  

	  
ESPAÑOL	  

Mujer	  
1. Addicted	  to	  you	  -‐	  Shakira	  
2. Corazón	  bipolar	  –	  Paty	  Cantú	  
3. Corre	  –	  Jessy&Joy	  
4. El	  sol	  regresa	  –	  La	  quinta	  estación	  
5. Impermeable	  –	  Ha-‐Ash	  
6. Loca	  –	  Shakira	  
7. La	  negra	  tiene	  tumbao	  –	  Celia	  Cruz	  
8. Me	  rio	  de	  ti	  –	  Gloria	  Trevi	  
9. Mentiroso	  –	  Olga	  Tañon	  
10.Suerte	  –	  Shakira	  
11.Ya	  te	  olvidé	  –	  Yuridia	  

Hombre	  
1. Ai	  se	  eu	  te	  pego	  –	  Michelle	  Teló	  
2. Azuquita	  –	  Kumbia	  Kings	  
3. Balada	  Boa	  –	  Gustavo	  Lima	  
4. Cada	  beso	  –	  Benny	  Ibarra	  
5. Desvelado	  –	  Bobby	  Pulido	  
6. Danza	  Kuduro	  –	  Don	  Omar	  
7. La	  Tormenta	  –	  Alex	  Syntek	  
8. Mátame	  –	  Dayron	  y	  el	  Boom	  
9. Mambo	  no	  5	  –	  Lou	  Vega	  
10. Mi	  Credo	  –	  Kapaz	  de	  la	  Sierra	  
11. Mi	  niña	  bonita	  –	  Chino	  y	  Nacho	  
12. Prohibido	  quererme	  –	  OV7	  
13. Te	  vas	  a	  arrepentir	  –	  Kapaz	  de	  la	  Sierra	  
14. Tu	  angelito	  soy	  yo	  –	  Chino	  y	  Nacho	  
15. Valió	  la	  pena	  –	  Mark	  Anthony	  
16. Yo	  no	  fui	  –	  Pedro	  Fernández	  
17. Yo	  no	  sé	  mañana	  –	  Luis	  Enrique	  

	  
INGLES	   	  
Mujer	  

1. Bring	  me	  to	  life	  –	  Evanescense	  
2. Diamonds	  –	  Rihanna	  
3. Feel	  this	  moment	  –	  Cristina	  Aguilera	  	  
4. Ironic	  –	  Alanis	  Morissette	  
5. Love	  song	  –	  Sara	  Bareilles	  
6. Man	  I	  feel	  like	  a	  woman	  –	  Shania	  Twain	  
7. Mr.	  Saxo	  beat	  –	  Alexandra	  Stan	  



	  

	  

	  
8. Set	  fire	  to	  the	  rain	  –	  Adele	  
9. So	  call	  me	  maybe	  –	  Carley	  Rae	  Jepsen	  
10. Starships	  –	  Niky	  Minaj	  
11. You	  ougtha	  know	  –	  AlanisMorissette	  

	  
Hombre	  

1. A	  Little	  respect	  –	  Wheatus	  
2. Americawoman	  –	  Lenny	  Kravitz	  
3. Baby	  I	  like	  it	  –	  Enrique	  Iglesias	  
4. Blur	  red	  lines	  –	  Robin	  Thicke	  
5. Drive	  –Incubus	  
6. Don´t	  stop	  the	  party	  –	  Pit	  Bull	  
7. Ge	  tlucky	  –	  Daft	  Punk	  
8. Give	  everything	  –	  David	  Guetta	  ft	  Pit	  Bull	  
9. I	  got	  a	  feeling	  –	  Black	  Eyed	  Peas	  
10. Locked	  out	  of	  heaven	  –	  Bruno	  Mars	  
11. Moves	  like	  Jagger	  –	  Maroon	  5	  
12. She	  will	  be	  loved	  –	  Maroon	  5	  
13. The	  club	  can´t	  handle	  me	  –	  Florida	  
14. The	  time	  –	  Black	  Eyed	  Peas	  
15. Without	  you	  -‐	  Usher	  
16. Yellow	  –	  Coldplay	  

	  

REPERTORIO	  60´S	  –	  90´S	  
ESPAÑOL	  
Mujer	  

1. Baila	  esta	  cumbia	  –	  Selena	  
2. Chica	  Ye	  Ye	  –	  Olé	  
3. Conga	  –	  Gloria	  Estefan	  	  
4. El	  amor	  coloca	  –	  Mónica	  Naranjo	  
5. Eternamente	  bella	  –	  Alejandra	  Guzmán	  	  
6. Hey	  güera	  –	  Alejandra	  Guzmán	  	  
7. Loca	  –	  Alejandra	  Guzmán	  
8. Mi	  tierra	  –	  Gloria	  Estefan	  
9. Mirala	  míralo	  –	  Alejandra	  Guzmán	  
10. Que	  bello	  –	  Sonora	  Dinamita	  
11. Que	  nadie	  sepa	  mi	  sufrir	  –	  Sonora	  de	  Margarita	  
12. Suavecito	  –	  Laura	  León	  
13. Techno	  cumbia	  –	  Selena	  

	  

Hombre	  
1. Ahora	  te	  puedes	  marchar	  –	  Timbiriche	  
2. Amame	  hasta	  con	  los	  dientes	  –	  Timbiriche	  
3. Chica	  de	  humo	  –	  Emmanuel	  



	  

	  

	  
4. Con	  todos	  menos	  conmigo	  –	  Timbiriche	  
5. El	  final	  –	  Rostros	  ocultos	  
6. La	  bilirrubina	  –	  Juan	  Luis	  Guerra	  
7. La	  dueña	  del	  swing	  –	  Los	  hermanos	  Rosario	  
8. Los	  luchadores	  –	  Conjunto	  África	  	  
9. Suavemente	  –	  Elvis	  Crespo	  
10. Tu	  angelito	  soy	  yo	  –	  Chino	  y	  Nacho	  
11. Tu	  cariñito	  –	  Puertorican	  Power	  
12. Tu	  sonrisa	  –	  Elvis	  Crespo	  

	  
INGLES	  

Female	  
1. Bad	  girls	  –	  Donna	  Summer	  
2. Black	  Velvet	  –	  Alannah	  Myles	  
3. Can´t	  take	  my	  eyes	  off	  you	  –	  Donna	  Summer	  	  
4. Dancing	  queen	  –	  ABBA	  
5. Gilrs	  just	  wanna	  have	  fun	  –	  Cindy	  Louper	  
6. Hard	  for	  the	  money	  –	  DonnaSummer	  
7. Hot	  stuff	  –	  Donna	  Summer	  
8. I´m	  so	  excited	  –	  The	  Pointer	  sister	  
9. I	  love	  rock	  n´roll	  –	  Joan	  Jet	  
10. I	  will	  survive	  –	  Gloria	  Gaynor	  
11. Last	  dance	  –	  Donna	  Sumer	  
12. Like	  a	  virgin	  –	  Madonna	  
13. Piece	  of	  my	  heart	  –	  Janis	  Joplin	  
14. Sweet	  dreams–Eurythmic	  
15. This	  time	  I	  know	  this	  for	  real	  –	  Donna	  Summer	  
16. What´s	  up	  –	  4	  Non	  Blondes	  
17. 99	  Red	  ballons	  –	  Nena	  
18. Zombie	  –	  The	  Cramberries	  

Male	  
1.	  	  	  Are	  you	  gonna	  my	  way	  –	  LennyKravitz	  
1. Beat	  it	  –	  Michael	  Jackson	  
2. Blue	  suede	  shoes	  –	  Elvis	  Presley	  
3. Bornto	  be	  wild	  –	  Steppenwolf	  
4. Brickhouse	  –	  Commodores	  
5. Brown	  eyed	  girl	  –	  Van	  Morrison	  
6. Celebration	  –	  KC	  and	  the	  Sunshine	  Band	  
7. Come	  together	  –	  Aerosmith	  
8. Crazy	  little	  thing	  called	  love	  –	  Queen	  
9. Disco	  inferno	  –Trammps	  
10. Don´t	  stop	  believing	  –	  Journey	  
11. Every	  breath	  you	  take	  –	  Police	  
12. Fantasy	  –	  Eartwind	  and	  fire	  



	  

	  

13. Flyaway	  –	  LennyKravitz	  
14. Get	  down	  on	  it	  –	  Kool	  and	  the	  Gang	  
15. Get	  down	  tonight	  –	  KC	  and	  the	  Sunshine	  Band	  
16. Hard	  to	  handle	  –	  Black	  Crowes	  
17. Have	  you	  ever	  seen	  the	  rain	  –CCR	  
18. Hold	  the	  line	  –	  Toto	  
19. Hotel	  California	  –	  The	  Eagles	  
20. Hound	  dog	  –	  Evis	  Presley	  
21. Hot	  HotHot	  –	  Buster	  Point	  Dexter	  
22. How	  deep	  is	  your	  love	  –	  Bee	  Gees	  
23. I	  feel	  good	  –	  James	  Brown	  
24. I	  getk	  nock	  out	  -‐	  Chumbawamba	  
25. I	  saw	  her	  standing	  there	  –	  The	  Beatles	  
26. Jump	  –	  Van	  Halen	  
27. Ladies	  night	  –	  Kool	  and	  the	  Gang	  
28. Let	  it	  be	  –	  The	  Beatles	  
29. Living	  on	  a	  prayer	  –	  Bon	  Jovi	  
30. Margaritaville	  –	  Jimmy	  Buffet	  
31. Mustang	  Sally	  –	  Wilson	  Pickett	  
32. Nigth	  fever	  –	  BeeGees	  
33. Old	  time	  rock	  n	  roll	  –	  Bob	  Seger	  
34. Open	  arms	  –	  Journey	  
35. Part	  time	  lovers	  –	  Steve	  Wonder	  
36. Play	  that	  funky	  music	  –Wild	  Cherry	  
37. Pround	  Mary	  –CCR	  
38. Rock	  with	  you	  –	  Michael	  Jackson	  
39. Roxanne	  –	  Police	  
40. Satisfaction	  –	  Rolling	  Stones	  
41. Save	  a	  horse	  ride	  a	  cowboy	  –	  Big	  and	  Rich	  
42. September	  –	  Eart,	  Wind	  and	  Fire	  
43. Stand	  by	  me	  –	  Ben	  E.	  King	  
44. Staying	  alive	  –	  BeeGees	  
45. Summer	  of	  69	  –	  Bryan	  Adams	  
46. Sweet	  child	  o´mine	  –	  Guns’n	  Roses	  
47. Sweet	  home	  Alabama	  –	  Lynyrd	  Skynyrd	  
48. Thats	  the	  way	  –	  KC	  and	  the	  Sunshine	  Band	  
49. Tragedy	  –	  BeeGees	  
50. Twist	  and	  shout	  –	  The	  Beatles	  
51. With	  or	  without	  you	  –	  Police	  
52. Wonderful	  tonigth	  –	  Eric	  Clapton	  
53. Wonderwall	  -‐	  Oasis	  
54. You	  really	  got	  me	  –	  Van	  Halen	  
55. You	  shook	  me	  all	  night	  long	  –	  AC-‐DC	  
56. You	  should	  be	  dancing	  –	  BeeGees	  
57. YMCA	  –	  VillagePeople	  


