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Lied van de week

Canción con todos 
T. A.Tejada Gómez     M. Cesar Isela

Canción con todos 
Solied - CD Ayubowan

tekst

partituur refrein 4-stemmig

https://youtu.be/ARFeMknSk9g
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/1e7f0ab4-4e0f-4f15-be4c-f8fe6e7428de/Canci%C3%B3n_con_todos.pdf
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/5c25e464-d4de-409e-b9d0-cc5b154808f0/Canci%C3%B3n_con_Todos_refrein_Partituur_en_partijen.pdf


19-02-2022 14:31 Online repetitie Solied 13 november 2020

https://mailchi.mp/d56e307d1e98/online-repetitie-solied-20-maart-9425580 2/3

Mercedes Sosa 
Canción con todos 

Acústico en Suiza (1980)

Haydée Mercedes Sosa (San Miguel de Tucumán, 9 juli 1935 - Buenos
Aires, 4 oktober 2009) was een Argentijnse zangeres, die zeer populair was
in Latijns-Amerika en bewonderd werd om haar intense stem. Haar bijnaam
was La Negra.

Sosa werd geboren in San Miguel de Tucumán, een grote stad in het
noordwesten van Argentinië, en was samen met haar man Manuel Oscar
Matus een van de sleutelfiguren van de Nueva canción-beweging. De liederen
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die ze ten gehore bracht waren veelal maatschappelijk bewogen en stonden
'dicht bij het volk'.

Sosa moest in de jaren tachtig vluchten uit Argentinië, omdat de militaire
dictatuur haar als bedreigend beschouwde en ze meermaals met de dood werd
bedreigd. Ze woonde drie jaar buiten Argentinië. In 1982 kon ze terugkeren
naar Argentinië en in februari 1982 gaf ze een aantal concerten in Buenos
Aires. Daarna volgden nog vele albums; ze zou er meer dan veertig maken. In
2000 won ze met Misa Criolla een Grammy voor het beste Folk Album bij de
eerste jaarlijkse Latin Grammy Awards.

Mercedes Sosa overleed op 74-jarige leeftijd als gevolg van de nierproblemen
waar ze al langer aan leed. President Fernández de Kirchner van Argentinië
kondigde drie dagen nationale rouw af. 
(bron: wikipedia)

Hilde Marichal heeft goed nieuws. Klik op de knop hierboven.
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