
Sarkka-kvartetin ohjelmistoa

Serenadit
1. Annin laulu (Kulkeissani vainiolla (Hannikainen / Kallio)
2. Die Nacht (Wie schön bist du (Schubert / Krummacher)
3. Good Night Ladies (Christy)
4. Gute Nacht (Miks kaukana niin olet (Marschner / Wolf, suom.)
5. Hän kulkevi kuin yli kukkien (Madetoja / Leino)
6. Häämatka (On neitonen nuori kaunoinen (Bellman / suom. Hannikainen)
7. Kirkkahat tähdet yön (Josephson / suom. Eräpuu)
8. Kissankello (Me kuljimme illan saatossa (Utsjoki / Merenmaa))
9. Kuutamolla (Oi armas mikä ilta kuutamon (Elokas / Koskenniemi))
10. Ljuva flicka (Neito kaunis Suomenniemen (Abt / U von S, suom.)
11. Lähde (Sua lähden kaunis katselen (Ehrström / Runeberg, suom. Lönnrot)
12. Mua ethän hylkää (Legrand / Demy (Cherbourgin sateenvarjot) / suom. Sarkka)
13. Olet mielessäni aina (norjal., sov. Nordblom / suom. Sarkka)
14. On kristalli hieno (ruotsal., sov. Tullberg / suom. Ryynänen)
15. Serenadi (Oi herää armas ja kuule lauluni (Palmgren / Larin-Kyösti)
16. Shenandoah (trad., sov. Bartholomew)
17. Sua tervehdin (Härtel / suom.)

Joululauluja
18. Alta trinita beata (trad.)
19. Hanget soi (Hannikainen / Leino)
20. Heinillä härkien kaukalon (ranskal. / Korpilahti)
21. Hiljainen joululaulu (Hiljainen joululaulu, hämyn haihtuva laulu (Hela))
22. Jouluyö, juhlayö (Gruber / Mohr, suom. Schöneman)
23. Jouluyönä (Koristeissaan kiiltää kuusi (Hakasalo / Eeva))
24. La Cumparsitan joulumietteitä (Rodrigues, sov. Jokinen)
25. Loistaa tähdet korkeat (Mirola)
26. Oi terve joulukuusi (Hannikainen)
27. Oi tähtikirkas yö (ranskal. / Tuuri)
28. Psallite (trad. Piae Cantiones)
29. Taas sykkivi sydämet ihmisten (Merikanto, sov. Holma / Joukahainen
30. Tuo armon valkokyyhky (trad.. sov. Praetorius / suom. Jalkanen)

Hengellisesti
31. Amen (trad., sov. Butler)
32. De profundis (Madetoja / psalmi)
33. Kaksi laulua kuolemasta (Holma / Pohjanpää)
34. Metsänhartaus (Mä metsän vihreen helmassa (Genetz / Hannikainen)
35. Moses smote the water (trad.)
36. Mun paimen Herra on (Klein / Hannikainen)
37. Oi kallis Suomenmaa (Klemetti)
38. Pyhäaamun rauha (Hannikainen)
39. Steal away (Saavu nyt (trad. / suom. Sarkka)
40. Suomalainen rukous (Siunaa ja varjele meitä)
41. Tule kanssani, Herra Jeesus (Maasalo / Haahti)
42. Tuutulaulu (Meri lakkaa ei tuhatta aaltoa tuutimasta (Donner / suom. Aale Tynni)
43. Veteraanin iltahuuto (Rannoille himmeän lahden (Hämäläinen))
44. Voi lapset maan (trad. Coventry Carol / suom. Sarkka)



Humoristisesti
45. Istus kultani polvellani (eteläpohjalainen, sov. Kuula)
46. Kun poijat ne raitilla (eteläpohjalainen, sov. Pesonen)
47. Lehmänmaha-rock'n roll 
48. Mun kultasein (My Evaline, trad. / suom. Sarkka)
49. Putte-possu (Jalas / mukaelmat Sarkka)
50. Saunadirektiivi (Pidä huoli että saunan oven alle jää (Holma / Teittinen))
51. Säkkijärven polkka (trad. / Helismaa)
52. Tahiti (Tahiti saari meren suuren (Rae / Parmas))
53. Valomerkin jälkeen (trad.)
54. Vanhan merirosvon kapakassa (Kerran varhain iltayössä (
55. When I'm Sixty-four (Lennon – McCartney)

Juomalauluja
56. Benediktiner (trad.)
57. Ein Prosit (trad.)
58. Finsk snapsvise (trad.)
59. Harvoin mä ryypyn saan (Kuula)
60. Helan går (Kippis vaan (trad. / suom. Sarkka)
61. Halvan (Hur länge skall på borden (Wennerberg)
62. Koskenkorvalaulu (Spohr / suom.)
63. Kossuvishy (Westerlund / suom.)
64. Laulaja ja urkuri (Liet laulajan ja urkurin (Lechner / suom. Solanterä)
65. Metsämiehen juomalaulu (Siis veikkonen juo (Hermes / suom.)
66. Nu – nyt (trad.)
67. Sarkkasi juo (Bellman / Klemetti)
68. Trinklied (Ei veteen lähtehellä (Pacius / Müller, suom. Ryynänen)

Parhaita mieskuorolauluja
69.Hakkame mehed minema (Ernesaks / kansanruno)
70.Hämärän ääniä (Tule, tule iltainen hämy (Madetoja / Leino))
71.Kaunehin maa (Maa kaunehin maa on pohjoinen (Madetoja / suom. Leino))
72.Kevätsointuja (Nyt leivoset ilmassa (Hannikainen / Larin-Kyösti)
73.Mu isamaa on minu arm (Ernesaks / Koidula)
74.Sirkka (Sirkka lauloi lystiksensä (Järnefelt / Kallio))
75.Suomen laulu (Kuule kuinka soitto kaikuu )
76.Suvi-illan vieno tuuli (Madetoja / Leino)
77.Syysilta (Madetoja / suom. Leino)
78.Ylioppilaslaulu (Kaikukoon nyt laulu maamme (Stuntz / suom.)


