
Ilo Ensemble -ohjelmisto 

Omat sävellykset:
- Yksin laulan
- Unta vailla
- Lemmin salaa
- Puhdistuspolkka
- Arkireki
- Kaksi kotia
- Rekireggae
- Tissit
- Yhtä luuta
- Kun on aika olla nainen
- Kaikki on ihan hyvin
- Kahden tytön rakkaus
- Amerikas
- Uuden elämän lupauksia
- Saarni
- Laulu jouluyölle

Viihde/iskelmä suomen/ruotsin kielellä: 
-Kuiskaten (Whispering) 
-Sulle salaisuuden kertoa mä voisin 
-Sataman valot 
-Muista minua 
-Kellä kulta, sillä onni 
-Kissa vieköön (Jeepers Creepers) 
-Lulu 
-Cherbourgin sateenvarjot 
-Viimeinen ilta (We´ll Meet Again) 
-Keinu kanssani (Sway) -Kuningaskobra 
-Lennä mun lempeni laulu 
-Onni, jonka annoin pois 
-Tien kuningas (King of the Road) 
-Vie minut (Katri Helena)
 -Kun katsoit minuun 
-Kauan (Downtown) 
-Jos vielä oot vapaa 
- Sininen ja valkoinen
-Vain rakkaus 
-Kesytetty 
-Romanssi 
-Toiset meistä 
-Satumaa 
-Yö saaristossa
- Mestaripiirros
- Kaksi puuta
-Så skimrande var aldrig havet 

Viihde/jazz englannin kielellä: 
-Wave 
-Carolina Moon 

-Fly Me To The Moon 
-So what´s new 
-Dream a little dream of me 
-Over the Rainbow 
-Jeepers Creepers 
-Happy together 
-How Insensitive 
-Stormy Weather 
-Ain´t Misbehavin´ 
-The Girl From Ipanema 
-Blue Moon 
-A Nightingale Sang In Berkley Square 
-We´ll Meet Again -Sailing 
- Billie Jean- Amerikkalaasen laivan päällä

Näyttämö/musikaali/elokuva/tv: 
-Summertime (Porgy and Bess) 
-Can´t Help Lovin´ Dat Man (Show Boat) 
-Big Spender (Sweet Charity) 
-Diamonds Are A Girls Best Friend (Gentlemen 
Prefer Blondes) 
-I´m Gonna Wash That Man Right Out Of My 
Hair (South Pacific) 
-Love and Marriage
-Elämän sain soimaan (Soitinmenot)
-Shakkitarina (Soitinmenot)

 Pop/soul englannin kielellä: 
- Set Fire to the Rain (Adele)
- In this heart (Sinead O´Connor)
-Super Trouper (Abba) 
-Don´t Know Why I Didn´t Come (Norah 
Jones) 
-Bridge Over Troubled Water (Paul Simon) 
-I Say A Little Prayer (Dionne Warwick) 
-Ain´t No Sunshine (Bill Withers) 
-Hallelujah (Leonard Cohen) 
-All I Have To Do Is Dream (Everly Brothers) 
-Across The Universe (Beatles)
-Life on Mars? (David Bowie) 
-Turn! Turn! Turn! (The Byrds) 
-What The World Needs Now Is Love (Jackie 
DeShannon) 

Kansanmusiikki/ 
kansanlaulut/kansansävelmät: 
-Kaipaava 
-Polskatralli Pohjanmaalta
-Koivistopolska 
-Rinkiin käy 
-Tuoltapa näkyy minun heilani talo 



-Ruusu laaksossa (Yksi ruusu on kasvanut 
laaksossa)
-Taivas on sininen ja valkoinen 
-Niin minä neitonen sinulle laulan 
- Suvivirsi
-Ohjelmistoa Kaustisen, Härmän, Kauhavan, 
Lapuan ja Alavuden laulukirjasta 

- Finlandia-hymni

Anna-Mari Kähärän sävellyksiä: 
-Tulisit 
-En mä tullut niin kuin ennen 
-Laulu perunoiden kiehuessa

Joululaulut:
- Rauhaa vain rauhaa
- Laulu jouluyölle
- En etsi valtaa, loistoa
- Dona nobis pacem
- Jouluyö, juhlayö
- Joululaulu (Hiljaa leijaa maahan hiutaleet)
- Pyhä Lucia
- Kilisee, kilisee kulkunen
- Tonttujen jouluyö
- Heinillä härkien kaukalon
- Sylvian joululaulu
- Varpunen jouluaamuna
- Tonttu
- Sydämeeni joulun teen 
- On hanget korkeat nietokset
-No, onkos tullut kesä
- Me käymme joulun viettohon
-Marian poika
-Maa on niin kaunis
- Kulkuset
-Joulumaa
-Joulukirkkoon
-Joulupuu on rakennettu
-Joulupukki matkaan jo käy
-Joulupukki
-Joulun rauhaa Happy Xmas (War Is Over)
- Himlen i min famn

Yhtyeen jäsenet soittavat myös mm. pianoa, 
akustista kitaraa, 11-kielistä kannelta, 
pitkähuilua, haitaria, sahaa ja 
lyömäsoittimia. Tiedustele myös 
instrumentaaliesityksiä.


