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Lied van de week:

De colores

De Colores - Joan Baez

Vol kleuren 
Vol kleuren zie je de velden als het lente is. 

Vol kleuren van vogels in de lucht. 
Vol kleuren van de regenboog die aan de hemel staat 

Ja daarom maakt elke ware liefde, vol van kleuren mij zo blij.
De haan kraait, 

De haan kraait met een kukeleku 
De kip kakelt met een tok, tok,.... 

en  de kuikens piepen. 
Ja daarom maakt elke ware liefde, vol van kleuren mij zo blij.

https://youtu.be/48vNfKUHWRw
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sopranen en tenoren      -      alten en bassen

"De colores" (gemaakt) van kleuren, is een traditioneel Spaanstalig volkslied
dat bekend is in de hele Spaanssprekende wereld.  
Het lied wordt geassocieerd met de Mexicaanse folklore, maar het is niet met
zekerheid bekend waar en wanneer het lied is ontstaan. Aangenomen wordt
dat het lied al sinds de 16e eeuw in Amerika in omloop is, waarbij de melodie
tijdens het koloniale tijdperk uit Spanje is overgebracht. Het staat ook bekend
als het onofficiële volkslied van de landarbeidersbeweging. 
Van sommige versies van de tekst die vandaag gezongen wordt, wordt
algemeen aangenomen dat ze gecreëerd werden door een groep Cursillo
deelnemers in Spanje. 
Cursillo is een apostolische beweging van de rooms-katholieke kerk, opgericht
in 1944 in Mallorca, Spanje, door een groep leken, met als doel  om christelijke
pelgrimsleiders te trainen. De beweging verspreidde zich naar andere landen.  
In de Cursillo beweging betekent "in kleuren" zijn, in Gods genade zijn. Om
die reden begroeten Cursillo deelnemers elkaar met de uitdrukking "De
Colores" (in Kleuren). 
 
Een verhaal uit de begintijd van de beweging vertelt dat een groep mannen op
de terugweg van een Cursillo weekend pech kreeg met hun bus. Ze begonnen
De Colores te zingen, een traditioneel volkslied. Het gebruik van het lied heeft
stand gehouden naarmate de beweging zich verspreidde buiten de
Spaanssprekende wereld. Het gebruik van een veelkleurige haan als symbool

part i tuur  4 -stemmig

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/68eb27ff-6a23-dd64-880c-4b259ebc5e36/De_Colores_S_en_T.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/6b7aaaeb-8f36-7687-9e63-ca52d882dc00/De_Colores_alt_en_bas.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/221ed720-2a93-3e1e-4db8-6b58f36b8cd0/De_Colores.pdf
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voor de Cursillo beweging zou zijn voortgekomen uit een van de verzen van dat
lied. 
 
De colores is opgenomen door veel verschillende artiesten, waaronder Los
Lobos, Joan Baez, Nana Mouskouri, .... 
 
Een deel van het lied werd ook uitgevoerd in de film "Romero" uit 1989 door
Raul Julia, als Oscar Romero, en een groep nonnen. 
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