
	  
ABC	  –	  A♭	  
AFRICA	  –	  A	  
AIN’T	  MISBEVAVIN’	  –	  F	  
AIN’T	  NO	  MOUNTAIN…	  -‐	  D	  
AIN’T	  NO	  SUNSHINE	  –	  Dm	  
AIN’T	  TOO	  PROUD	  TO	  BEG	  –	  C	  
ALL	  I	  ASK	  –	  E	  
ALL	  OF	  ME	  (JOHN	  LEGEND)–	  A♭	  
ALL	  THE	  SMALL	  THINGS	  –	  C	  
ALL	  YOU	  NEED	  IS	  LOVE	  –	  A	  
AMERICAN	  GIRL	  –	  D	  
AMERICAN	  IDIOT	  –	  A♭	  
AMERICAN	  PIE	  –	  G	  
ANOTHER	  ONE	  BITES…DUST	  –	  	  
AT	  LAST	  –	  F	  
BACK	  TO	  BLACK	  –	  Dm	  
BAD	  ROMANCE	  –Am	  
BEAUTIFUL	  (XTINA)	  –	  E♭	  
BEAT	  IT	  –	  Em	  
BEFORE	  HE	  CHEATS	  –	  A	  
BENNIE	  AND	  THE	  JETS	  –	  A	  
BILLIE	  JEAN	  –	  F♯m	  
BLANK	  SPACE	  –	  F	  
BLEEDING	  LOVE	  –	  F	  
BOOGIE	  WOOGIE…BOY	  –	  A♭	 	  
BORN	  THIS	  WAY	  –	  B	  
BORN	  TO	  BE	  WILD	  –	  E♭	  
BROWN	  EYED	  GIRL	  –	  E♭	  
BUBBLY	  –	  A	  
BUILD	  ME	  UP	  BUTTERCUP	  –	  C	  
CALIFORNIA	  GIRLS	  –	  	  
CALIFORNIA	  GURLS	  –	  F	  	  
CALIFORNICATION	  –	  Am	  
CALL	  ME	  MAYBE	  –	  G	  
CAN	  YOU	  FEEL	  THE	  LOVE	  –	  E	  
CAN’T	  BUY	  ME	  LOVE	  –	  C	  
CAN’T	  HELP	  FALLING	  IN	  LOVE	  –	  F	  
CAN’T	  HELP…DAT	  MAN	  –	  E♭	  
CAN’T	  STOP	  THE	  FEELING	  –	  C	  
CAN’T	  TAKE…EYES	  OFF	  YOU	  –	  E	  
CELEBRATION	  –	  C	  
CHAIN	  OF	  FOOLS	  –	  Cm	  
CHANDELIER	  –	  B♭m	  

	  
COME	  AWAY	  WITH	  ME	  –	  C	  
COME	  ON	  EILEEN	  –	  C	  
COME	  TOGETHER	  –	  Dm	  
CRAZY	  (AEROSMITH)	  –	  A	  
CRAZY	  (GNARLS	  BARKLEY)	  –	  Cm	  
CRAZY	  (PATSY	  CLINE)	  –	  B♭	  
CRAZY	  LITTLE	  THING…LOVE	  –	  D	  
CRAZY	  IN	  LOVE	  –	  F	  
CRAZY	  LOVE	  –	  A	  
CREEP	  –	  G	  
DANCING	  ON	  MY	  OWN	  –	  G	  
DANCING	  QUEEN	  –	  A	  
DECEMBER	  1963	  –	  C	  
DOCK	  OF	  THE	  BAY	  –	  A	  
DON’T	  KNOW	  WHY	  –	  B♭	  
DON’T	  SPEAK	  –	  E♭	  
DON’T	  STOP	  BELIEVIN’	  –	  E	  
DON’T	  STOP…	  GET	  ENOUGH	  –	  B	  
DON’T	  (FORGET	  ABOUT	  ME)	  –	  F	  
DREAM	  A	  LITTLE	  DREAM	  –	  C	  
DROPS	  OF	  JUPIDER	  –	  C	  
EVERY	  BREATH	  YOU	  TAKE	  –	  G	  
EYE	  OF	  THE	  TIGER	  –	  Cm	  
FALLIN’	  –	  Em	  
FIREWORK	  –	  G	  
FLY	  ME	  TO	  THE	  MOON	  –	  Dm	  
FOOTLOOSE	  –	  A	  
FORGET	  YOU	  –	  C	  
FREE	  FALLIN’	  –	  F	  
GIRLS	  WANNA	  HAVE	  FUN	  –	  F	  
GENIE	  IN	  A	  BOTTLE	  –	  A♭	  
GET	  LUCKY	  –	  F♯m	  
GET	  YOUR	  KICKS…	  ROUTE	  66	  –	  C	  
GRENADE	  –	  Dm	  
HAPPY	  –	  Fm	  
HAPPY	  DAYS	  ARE	  HERE	  AGAIN	  –	  G	  
HAVE	  I	  TOLD	  YOU	  LATELY	  –	  F	  
HAVEN’T	  MET	  YOU	  YET	  –	  F	  
HELLO	  –	  Fm	  
HERE	  COMES	  THE	  SUN	  –	  A	  
HEROES	  –	  G	  
HEY,	  JUDE	  –	  F	  
HEY	  SOUL	  SISTER	  –	  E	  
HEY	  THERE,	  DELILAH	  –	  D	  

AAA	  –	  TORI	  COTT	  KEYS	  



HEY	  YA!	  –	  C	  
HIT	  ME	  …BEST	  SHOT	  –	  E	  
HOLD	  ON	  –	  F	  
HOT	  N	  COLD	  –	  G	  
HOTEL	  CALIFORNIA	  –	  Bm	  
HOW	  SWEET…LOVED	  BY	  YOU	  –	  G	  
I	  CAN’T	  HELP	  MYSELF	  –	  C	  
I	  COULD	  HAVE	  DANCED	  –	  B♭	  
I	  DON’T	  WANT	  TO	  BE	  –	  E♭	  
I	  GET	  A	  KICK	  OUT	  OF	  YOU	  –	  B♭	  
I	  GOT	  RHYTHM	  –	  A	  
I	  FEEL	  GOOD	  –	  D	  
I	  LOVE	  ROCK	  N	  ROLL	  –	  E	  
I	  SAW	  HER	  STANDING	  THERE	  –	  E	  
I	  WANNA	  DANCE…SOMEBODY	  –	  F	  
I	  WANT	  TO	  HOLD	  YOUR	  HAND	  –	  G	  
I	  WANT	  YOU	  TO	  WANT	  ME	  –	  A	  
I	  WILL	  ALWAYS	  LOVE	  YOU	  –	  A	  
I	  WILL	  SURVIVE	  –	  Am	  
I’D	  RATHER	  GO	  BLIND	  –	  A	  
I’LL	  BE	  –	  C	  
I’LL	  BE	  SEEING	  YOU	  –	  F	  
I’M	  A	  BELIEVER	  –	  E	  
I’M	  STILL	  STANDING	  –	  Am	  
I’M	  YOURS	  –	  C	  
IN	  THE	  STILL	  OF	  THE	  NIGHT	  –	  F	  
IRIS	  –	  D	  
ISN’T	  SHE	  LOVELY	  –	  E	  
IT	  DON’T	  MEAN	  A	  THING	  –	  Dm	  
IT	  HAD	  TO	  BE	  YOU	  –	  C	  
IT	  MUST	  HAVE	  BEEN	  LOVE	  –	  C	  
IT’S	  RAINING	  MEN	  –	  A♭	  
JESSIE’S	  GIRL	  –	  D	  
JUST	  DANCE	  –	  C♯m	 
JUST	  THE	  WAY	  YOU	  ARE	  (BILLY	  
JOEL)	  –	  D	  
JUST	  THE	  WAY	  YOU	  ARE	  (BRUNO	  
MARS)	  –	  F	  
KILLING	  ME	  SOFTLY	  –	  Em	  
KISS	  –	  A	  
KNOCK	  ON	  WOOD	  –	  F	  
KOKOMO	  –	  C	  
LADY	  MARMELADE	  –	  F	  
LANDSLIDE	  –	  C	  
LAST	  DANCE	  –	  E♭	  

LEAN	  ON	  ME	  –	  C	  
LET	  IT	  BE	  –	  C	  
LET’S	  FALL	  IN	  LOVE	  –	  B♭	  
LIFE	  IS	  A	  HIGHWAY	  –	  F	  
LIKE	  A	  PRAYER	  –	  Dm	  
LIVIN’	  ON	  A	  PRAYER	  –	  Em	  
L-‐O-‐V-‐E	  –	  D	  
LOVE	  AND	  HAPPINESS	  –	  Am	  
LOVE	  ME	  TENDER	  –	  G	  
LOVE	  STORY	  –	  D	  
MAN!	  I	  FEEL	  LIKE..WOMAN!	  –	  B♭	  
MAN	  IN	  THE	  MIRROR	  –	  G	  
MARRY	  YOU	  –	  F	  
MATERIAL	  GIRL	  –	  C	  
ME	  &	  BOBBY	  MCGEE	  –	  G	  
MONY	  MONY	  –	  C	  
MOONDANCE	  –	  Am	  
MORE	  THAN	  A	  FEELING	  –	  G	  
MUSTANG	  SALLY	  –	  C	  
MY	  FAVORITE	  THINGS	  –	  Dm	  
MY	  FUNNY	  VALENTINE	  –	  Bm	  
MY	  GIRL	  –	  C	  
MY	  HEART	  WILL	  GO	  ON	  –	  E	  
NATURAL	  WOMAN	  –	  C	  
NEW	  RULES	  –	  Am	  
NEW	  YORK	  NEW	  YORK	  –	  F	  
NEW	  YORK	  STATE	  OF	  MIND	  –	  C	  
NO	  SCRUBS	  –	  Dm	  
OB-‐LA-‐DA	  OB-‐LA-‐DI	  –	  B♭	  
OH,	  PRETTY	  WOMAN	  –	  A	  
OLD	  TIME	  ROCK	  &	  ROLL	  –	  F	  
ONLY	  EXCEPTION	  –	  C	  
ONLY	  THE	  GOOD	  DIE	  YOUNG	  –	  C	  
OPEN	  ARMS	  –	  D	  
OVER	  THE	  RAINBOW	  –	  C	  
PARTY	  IN	  THE	  U.S.A	  –	  F	  
PERFECT	  –	  A♭	  
PIANO	  MAN	  –	  C	  
POKER	  FACE	  –	  Am	  
POUR	  SOME	  SUGAR	  ON	  ME	  –	  C♯m	  
PRICE	  TAG	  –	  E♭	  
PROUD	  MARY	  –	  D	  
PUMPED	  UP	  KICKS	  –	  Fm	  
PUT	  YOUR	  RECORDS	  ON	  –	  A	  
PUTTIN’	  ON	  THE	  RITZ	  –	  A	  



P.Y.T	  –	  Bm	  
REHAB	  –	  C	  
RESPECT	  –	  C	  
ROAR	  –	  A	  
ROCKET	  MAN	  –	  B♭	  
ROCKIN’	  ROBIN	  –	  F	  
ROLLING	  IN	  THE	  DEEP	  –	  Cm	  
ROYALS	  –	  G	  
SANTERIA	  –	  E	  
SATISFACTION	  –	  E	  
SEPTEMBER	  –	  F♯m	  
SHALLOW	  –	  G	  
SHAPE	  OF	  YOU	  –	  C♯m	  
SHE’S	  GOT	  A	  WAY	  –	  Bm	  
SHOUT	  –	  F	  
SHUT	  UP	  AND	  DANCE	  –	  D♭	  
SIGNED	  SEALED	  DELIVERED	  –	  F	  
SINCE	  U	  BEEN	  GONE	  –	  F	  
SINGIN’	  IN	  THE	  RAIN	  –	  F	  
SKATER	  BOY	  –	  D	  
SMILE	  (NAT	  KING	  COLE)	  –	  F	  
SMOOTH	  CRIMINAL	  –	  C	  
SOMEBODY…	  USED	  TO	  KNOW	  –	  F	  
SOMEBODY	  TO	  LOVE	  –	  A♭	  
SOMEONE	  LIKE	  YOU	  –	  A	  
SOMETHING	  –	  C	  
SORRY	  –	  E♭	  
SPLISH	  SPLASH	  –	  B♭	  
STAND	  BY	  ME	  –	  F	  
STAY	  –	  C	  
STAY	  WITH	  ME	  –	  C	  
STAYIN’	  ALIVE	  –	  Fm	  
STITCHES	  –	  B♭m	  
SUGAR,	  SUGAR	  –	  C	  
SUMMER	  OF	  ’69	  –	  C	  
SUPER	  FREAK	  –	  
SUPERSTITION	  –	  E♭m	  
SWEET	  CAROLINE	  –	  A	  
SWEET	  EMOTION	  –	  A	  
SWEET	  HOME	  ALABAMA	  –	  G	  
TAINTED	  LOVE	  –	  G♯m	  
TAKE	  A	  CHANCE	  ON	  ME	  –	  B	  
TAKE	  ON	  ME	  –	  A	  
TAKE	  ME…COUNTRY	  ROADS	  –	  A	  

TAKE	  ME	  TO	  CHURCH	  –	  Em	  
TEARS	  ON	  MY	  PILLOW	  –	  C	  
TEDDY	  BEAR-‐	  C	  
TEENAGE	  DREAM	  –	  B♭	  
TINY	  DANCER	  –	  C	  
TITANIUM	  –	  E♭	  
THANK	  U,	  NEXT	  –	  B♭m	  
THE	  CLIMB	  –	  E	  
THAT’S	  AMORE	  –	  B♭	  
THAT’S	  LIFE	  –	  G	  
THE	  JOKER	  –	  F	  
THE	  MAN	  I	  LOVE	  –	  E♭	  
THE	  WAY	  YOU	  LOOK	  TONIGHT	  –	  C	  
THE	  WAY	  YOU	  MAKE	  ME	  FEEL	  –	  E	  
THINKIN’	  BOUT	  YOU	  –	  Am	  
THIS	  WILL	  BE	  –	  A♭	  
THOUSAND	  YEARS	  –	  C	  
THRILLER	  –	  C♯m	  
TOTAL	  ECLIPSE	  …HEART	  –	  Fm	  
TOXIC	  –	  E♭	  
TRUE	  COLORS	  –	  Bm	  
TRUTH	  HURTS	  –	  Em	  
TWIST	  AND	  SHOUT	  –	  D	  
UMBRELLA	  –	  Bm	  
UNCHAINED	  MELODY	  –	  C	  
UPTOWN	  GIRL	  –	  E	  
UPTOWN	  FUNK	  –	  Dm	  
VALERIE	  –	  E♭	  
VIENNA	  –	  C	  
WAKE	  ME	  UP…	  GO	  –	  C	  
WALKING	  ON	  SUNSHINE	  –	  B♭	  
WE	  BELONG	  TOGETHER	  –	  C	  
WHAT	  A	  WONDERFUL	  WORLD	  –	  F	  
WHAT	  DO	  YOU	  MEAN?	  –	  A♭	  
WHAT	  I	  LIKE	  ABOUT	  YOU	  –	  E	  
WHEN	  A	  MAN…A	  WOMAN	  –	  E♭	  
WILD	  THING	  –	  F	  
WITH	  A	  LITTLE	  HELP…	  –	  E	  
WONDERFUL	  TONIGHT	  –	  G	  
WONDERWALL	  –	  F♯m	  
WOULDN’T	  IT	  BE	  NICE	  –	  A	  	  
WRECKING	  BALL	  –	  Dm	  
XO	  –	  C	  
YMCA	  –	  G	  



YOU	  &	  ME	  –	  G	  
YOU	  ARE	  MY	  SUNSHINE	  –	  C	  
YOU	  ARE	  SO	  BEAUTIFUL	  –	  A♭	  
YOU	  BELONG	  WITH	  ME	  –	  G♭	  
YOU	  MAKE	  MY	  DREAMS	  –	  F	  
YOUR	  SONG	  –	  D	  
YOU’RE	  BEAUTIFUL	  –	  E♭	  
YOU’RE	  MY	  BEST	  FRIEND	  –	  C	  
YOU’RE	  THE	  ONE…I	  WANT	  –	  C	  
YOU’VE	  LOST...FEELING	  –	  	  C	  
ZIP-‐A-‐DEE-‐DOO-‐DAH	  –	  B♭	  
9	  TO	  5	  –	  G	  

	  
	  


