
	  
	  

	  
Big	  Celebration	  

Senior	  Show	  Order	  
	  
	  

	  
1	  –	  BORN	  THIS	  WAY	  –	  The	  Bella	  Beats	  
2	  –	  WHAT	  A	  PARTY!	  –	  Actor’s	  Studio	  	  
3	  –	  PARTY	  FOR	  ONE	  –	  Jazz	  ½	  Thursday	  	  

4	  –	  BEAUTIFUL	  DAY	  –	  Ballet	  B	  
5	  –	  ICE	  ICE	  BABY	  –	  Hip	  Hop	  I	  	  

6	  –	  YOU’RE	  MY	  BEST	  FRIEND	  –	  Jazz	  ½	  Tuesday	  	  
7	  –	  BLACKBIRD	  –	  Contemporary	  III	  	  

8	  –	  THE	  SHOW	  GOES	  ON	  –	  Hip	  Hop	  II	  	  
9	  –	  EYE	  OF	  THE	  TIGER	  –	  Tap	  I	  	  

10	  –	  5678	  –	  The	  Bella	  Beats	  (Jr/Teen)	  	  
11	  –	  MOVE	  YOUR	  BODY	  –	  Advanced	  Jazz	  

12	  –	  NOTHING	  IS	  GOING	  TO	  STOP	  US	  NOW	  –	  Musical	  Theatre	  I	  
13	  –	  ANYTHING	  –	  Jazz	  ¾	  	  	  

14	  –	  HURRY	  UP	  AND	  WAIT	  –	  Modern	  IV	  	  
15	  –	  PARTY	  CATS	  –	  Pointe	  C	  	  

16	  –	  BELLA	  BELLA	  TWIST	  –	  Ballet	  Grade	  1	  
17	  –	  YOU	  ARE	  THE	  MUSIC	  IN	  ME	  –	  Pointe	  B	  

18	  –	  THE	  FINAL	  COUNTDOWN	  –	  Tap	  II	  
19	  –	  GIRLS	  JUST	  WANT	  TO	  HAVE	  FUN	  –	  Modern	  I	  

20	  –	  THIS	  IS	  ME	  –	  Ballet	  Grade	  5	  
21	  –	  ANOTHER	  ONE	  BITES	  THE	  DUST	  –	  Tap	  IV	  

Intermission	  



	  
22	  –	  DON’T	  STOP	  BELIEVING	  –	  Musical	  Theatre	  III/IV	  

23	  –	  I’VE	  GOT	  RHYTHM	  –	  Ballet	  A	  
24	  –	  BENNY	  AND	  THE	  JETS	  –	  Ballet	  C	  

25	  –	  BIRTHDAY	  –	  Modern	  III	  
26	  –	  ME	  TOO	  –	  Modern	  II	  

27	  –	  LEAN	  ON	  ME	  –	  Pointe	  A	  
28	  –	  ALL	  STAR	  –	  Open	  Tap	  

29	  –	  NOWHERE	  TO	  GO	  BUT	  UP	  –	  Ballet	  Grade	  ¾	  
30	  –	  WE	  ON	  TOP	  –	  Open	  Hip	  Hop	  
31	  –	  HELIUM	  –	  Contemporary	  IV	  

32	  –	  I’M	  ON	  TOP	  OF	  THE	  WORLD	  –	  Intermediate	  Jazz	  
33	  –	  DIAMONDS	  –	  Jazz	  5/6	  
34	  –	  HALLELUJAH	  –	  Tap	  III	  

35	  –	  SO	  LONG,	  FAREWELL	  –	  Musical	  Theatre	  II	  
36	  –	  I	  FEEL	  GOOD	  –	  Ballet	  Grade	  2	  

37	  –	  STILL	  STANDING	  –	  The	  Bella	  Beats	  (Jr/Teen/Sr)	  
38	  –	  CELEBRATE!	  –	  Finale	  (All	  Dancers)	  

	  
	  


