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Lied van de week:

Tibie paiom (Тебе поем)

Muziek: Dimitri Borniansky (1751-1825) 

Tekst: Orthodoxe Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus

Dimitri Borniansky (1751-1825) - Tebe poem 
Varosminor Chamber Choir 

Boedapest 2008

sopraan  -  alt tenor  -  bas

DMITRI STEPANOVICH BORTNIANSKY   

part i tuur  4 -stemmig

https://youtu.be/KYKEhD2GfdU
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/bf973cd6-8121-11c6-6885-e94d3d79b160/Tibie_paiom_sopraan.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/2223ca1f-0902-dc7d-4668-161013831251/Tibie_paiom_alt.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/72f14a5a-d611-c077-34d7-5653644b63ba/Tibie_paiom_tenor.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/3a4ec901-d43d-b9ec-b4e2-73776deb89b5/Tibie_paiom_bas.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/61323a55-d057-14e9-2853-38ea495b3e64/Tibie_paiom.pdf
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(1751 - 1825) 
 

Dmitry Bortniansky werd geboren in Oekraïne, groeide op als zanger in het
koor van het Russische keizerlijke hof, studeerde compositie in Italië, en werd
later de eerste inheemse Slavische kapelmeester van de tsaren. Hij was een
uitmuntend koordirigent en een zeer succesvol componist. Tijdens zijn
directeurschap van de Keizerlijke Hofkapel voerde het koor niet alleen zijn
muziek en die van zijn tijdgenoten in Sint Petersburg uit, maar ook Händels
Messiah, Haydns Schepping, en, het meest opmerkelijk, de wereldpremière
van Beethovens virtuoze Missa solemnis.  
Hij maakte ook a capella muziek voor de Orthodoxe kerk, die het gebruik van
instrumenten verbiedt. 
 
bron: naxos.com

Тебе поем - Тебе благословим - Господи

и молим Ти ся, Боже наш

молим Ти ся, Боже наш 
 

Tibie paiom is geschreven in het Kerk-slavisch.  
Kerkslavisch is afgeleid van Oud-Slavisch 

en is de voornaamste liturgische taal van de Orthodoxe Kerk. 
De tekst komt uit de Orthodoxe Liturgie van Sint Johannes Chrysostom. 

Het is een hymne ter afsluiting van de consecratie.

Familienieuws 
 

Hilde Vanhuele meldde ons vorige maand het overlijden van haar schoonmama
Agnes Debaillie.  
Het rouwbericht vind je hier. 
vanhhilde@gmail.com 
 
Leentje en Geert melden ons het overlijden van hun (schoon)vader Georges
Gaudesaboos. 

https://www.naxos.com/person/Dmitri_Bortniansky/18031.htm
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/0567d633-af08-eb36-f3fe-1bfab4bbbeca/Debaillie_Agnes.pdf
mailto:vanhhilde@gmail.com
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Het rouwbericht vind je hier. 
Leentje en Geert, Eigenheerdlaan 54 8200 St-Andries, 050/382430
- leentje_gaudesaboos@hotmail.com 
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