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(we’re all in this) TOGETHER – High school musical 
 

Together, together, together everyone 
Together, together, come on let’s have some fun 
Together, we’re there for, each other evr’y time 
Together, together, come on let’s do this right 

 
COUPLET 1  Hier en nu 
   ’t Is tijd om het te vieren 
   Ik krijg het eindelijk door (yeah-i-yeah) 
   Wat je droomt, kan zomaar gebeuren 
   Want ik ga ervoor 
 
COUPLET 2  Samen zijn, en samen aan het zingen 
   Geeft een kind weer moed (een kind weer moed) 
   Elke dag krijg ik nieuwe kansen 
   Stap voor stap dat is ook goed 
 
REFREIN 1  We zijn hier met z’n allen 
   En ik zie, wie ik ben 
   En ik voel waar ik heen ga 
   We zijn hier met z’n allen 
   Hand in hand, staan we sterk 
   Ga ervoor, maak je dromen waar 
    

Together, together, together everyone 
Together, together, come on let’s have some fun 
Together, we’re there for, each other evr’y time 
Together, together, come on let’s do this right 

 
COUPLET 3  Wij zijn hier, wij feesten en wij beesten 
   We maken soms kabaal (yeah) 
   Pak een hand, sta op en ga mee feesten 
   Voor een volle zaal 
       

 
 
COUPLET 4 Schreeuw en zing en stamp maar met je voeten 
  Laat je nu maar ga-aan! 
 
REFREIN 2 We zijn hier met z’n allen (we zijn hier met z’n allen) 
  En ik zie, wie ik ben 
  En ik voel waar ik heen ga 
  We zijn hier met z’n allen (we zijn hier met z’n allen) 
  Hand in hand, staan we sterk 
  Ga ervoor, maak je dromen… 
          
RAP  1, 2! Overeind! Luister naar dit toffe eind 
  3, 4! Op de stoel! Handen in de lucht! 
  5, 6, 7, 8! Morgen is een nieuwe dag! 
  That’s the way we do it, let’s go do it,  

Time to show the world 
 

Hé…, ho.., hé, ho, all right here we go! 
 

REFREIN 3 We zijn hier met z’n allen (we zijn hier met z’n allen) 
  En ik zie, wie ik ben 
  En ik voel waar ik heen ga 
  We zijn hier met z’n allen (we zijn hier met z’n allen) 
  Hand in hand, staan we sterk 
  Ga ervoor, maak je dromen… 
 

5, 6, 7, 8! Morgen is een nieuwe dag! 
  That’s the way we do it, let’s go do it,  

Come on, ev’ryone! 


