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Lied van de week: 
 

Blijf niet staan
Muziek: Pierre Certon 1472  - Tekst: Carlos Desoete

Blijf niet staan.

Vooruitkijken en vooruitgaan.

Een lied bij een bijbellezing uit de adventstijd 

(Jesaja 40 1-5; 9-11) naar een nieuwe morgen.

Solied

CD Ayubowan

muziek per stem: klik op de foto's

partituur 4-stemmig

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/870d4269-c324-440f-9f7d-4b4686503999/16_Blijf_Niet_Staan.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/870d4269-c324-440f-9f7d-4b4686503999/16_Blijf_Niet_Staan.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/f34ffaec-4267-4e8e-a9cc-c66b3d213f21/Blijf_niet_staan_Partituur_en_partijen.pdf
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Muziek: Pierre Certon. 

Certon was een Franse componist. Hij heeft het grootste deel van zijn leven in Parijs

gewoond. De vroegste gegevens over zijn leven dateren van 1527, toen hij in dienst

van de koning was.

In 1530 werd hij beschuldigd van het spelen van voetbal in de  Notre Dame en

weigerde hij naar een dienst te gaan, wat hem bijna een gevangenisstraf kostte, maar

hij was jong genoeg om vergeven te worden.

In 1536 wordt hij koormeester in de Sainte-Chapelle. Hij was ook kanunnik in de

kathedraal van Melun. 

Vanaf eind jaren 1520 tot halverwege de eeuw waren Claudin de Sermisy, Pierre

Certon, Clément Janequin en Philippe Verdelot componisten van de zogenaamde

Parijse chansons, die voornamelijk liefdes- en drinkliederen omvatten.

De muziek van Blijf niet staan is van het lied: La, la, la, je ne l'ose dire. 
 

 
Tekst: Carlos Desoete

Carlos heeft een nieuwe tekst gemaakt op het lied van Certon. Nu is het een

adventslied, gebaseerd op Jesaja 40.

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/d33263e1-05b9-4c7b-82f4-60131f1be2ae/Blijf_niet_staan_sopraan.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/e2f88a1e-292a-45f5-bbf4-0fba9a5598bc/Blijf_niet_staan_alt.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/77e81085-cf3a-4847-a30d-184b98314866/Blijf_niet_staan_tenor.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/30d08b43-ba6c-4a87-b884-8470c720611a/Blijf_niet_staan_bas.mp3
https://youtu.be/h3dzOXCh7Ew
https://www.basisbijbel.nl/boek/jesaja/40
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Een organisatie van Solied voor alle verenigingen

die in P.C. Valkenburg THUIS zijn.

Beste,

Wellicht geheel onverwacht, maar Solied plant in deze decembermaand weer een

wijnverkoop, ten voordele van ons Parochiaal Centrum Valkenburg.

Omdat het eindejaar eraan komt en om het vreemde jaar 2020 toch enigszins

sprankelend neer te leggen, bieden we een goede cava aan: 
 
* Freixenet Cordon Negro (wit)              à 7,00 €/�es

* Freixenet Cordon Rosado (rosé)          à 8,00 €/�es

! 10 % extra korting vanaf 12 �essen. 
 
Bestellen kan vanaf vrijdag 11 december… dus nog even wachten.

Er zal mogelijkheid zijn tot afhalen (1x per week aan het P.C. Valkenburg) maar - indien

afhalen moeilijk is - ook tot levering aan huis (mits een kleine bijdrage).

Je leest er alles over in de volgende nieuwsbrief.

Het wijncomité van Solied

Frank, Johan, Wim en Geert 
 

Familienieuws

Monica Krüger meldt het overlijden van haar schoonvader.

overlijdensbericht

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/6c948379-6bf8-4c3a-99d7-4e4ec741ca28/Beste_mede.pdf
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