
Milo Feestlied, meezingtekst   
 
 
 
 
Lalala, lalala, lalalalalala 
Lalala, lalala, lalalalalala  
Lalala, lalala, lalalalalala 
 
 
 
 
 

 
Dialoog:  
Heb jij het al gehoord?  
Wat? Vertel!  
Milo is al 10 jaar 
geworden!  
Nee…? Fantastisch! 
 
 
 
 
 
Couplet 1: 
Milo wordt vroeg wakker, 
Milo is alleen. 
Hij zoekt zijn lieve zus, 
maar waar is Lana heen? kijk goed in het rond. 
Wat zie ik daar nu liggen? 
Wat ligt daar op de grond? 
 

 
 

 
Refrein: 
Het is het feest, het is feest, 
klap maar in je handen.  
Het is feest, het is feest, 
dus stamp maar op de grond. 
Het is feest, het is feest, 
Milo die is jarig. 
Twee handen in de lucht, 
en we draaien in het rond. 
 
 
 
 
 
 

 



Couplet 2: 
Milo gaat naar de keuken, 
En ruikt een lekkere geur.  
Een hele grote taart,  
achter de ovendeur.  
Slingers en ballonnen,  
en een groot cadeau. 
hier is iemand jarig,  
ja dat zie je zo!  
 
 
Refrein: 
Het is het feest, het is feest, 
klap maar in je handen. 
Het is feest, het is feest, 
dus stamp maar op de grond. 
Het is feest, het is feest, 
Milo die is jarig. 
Twee handen in de lucht,  
en we draaien in het rond. 
 
 
Couplet 3: 
Milo hoort muziek, 
het is een heel mooi lied. 
Familie en z’n vrienden, 
is wat hij dan ziet. 
Ze lachen en ze zingen, 
en roepen ‘kom erbij’!  
Vandaag ben jij jarig,  
en dat vieren wij!  

 
Refrein 2x 
Het is het feest, het is feest, 
klap maar in je handen. 
Het is feest, het is feest, 
dus stamp maar op de grond. 
Het is feest, het is feest,  
Milo die is jarig. 
Twee handen in de lucht, 
en we draaien in het rond.   
 
Het is het feest, het is feest, 
klap maar in je handen. 
Het is feest, het is feest, 
dus stamp maar op de grond. 
Het is feest, het is feest, 
Milo die is jarig. 
Twee handen in de lucht, 
en we draaien in het rond. 


