OPZ in MPZ (15. 12 – 18. 12.) SVETA NOČ

Spoštovani moji pevci!
Počasi se približujemo lepim praznikom in ure petja v šoli bi bile namenjene prav
temu času. Upam, da pridno odpirate adventni koledar z lepimi pesmicami.
V tem tednu pa bomo čas namenili pesmi SVETA NOČ. To je najbolj priljubljena
božična pesem na svetu. Prevedena je v 300 jezikov in zato velja za najbolj izvajano
pesem vseh časov. Besedilo je napisal duhovnik Joseph Mohr, glasbo pa je napisal
učitelj Franz Xaver Gruber. Prvič so pesem zapeli v cerkvici blizu Salzburga 1818.
leta.
Prvi, ki je to znano pesem poslovenil, pa je bil Jakob Aljaž. Prvič so pesem zapeli v
Tržiču 1871. leta.
Za ta teden vam vsem skupaj dajem naslednjo nalogo:
-

-

Najprej si boste na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=ypNWGhxTuGo ogledali predstavitev te
pesmi v dveh izvedbah podprto s spremno besedo (dobrih 7 minut).
Večina vas to pesem gotovo pozna, tudi besedilo, pa sem ga vseeno dodala.
Ob ponovnem predvajanju na zgornji povezavi tudi zraven zapoj. Nastavi si na
čas 3.33 (otroško petje).

Sveta noč, blažena noč,
vse že spi, je polnoč.
Le devica z Jožefom tam
v hlevcu varje detece nam.
Spavaj dete sladkó,
spavaj dete sladkó.
Sveta noč, blažena noč,
príšla je k nam pomoč.
Dete božje v jaslih leži,
grešni zemlji radost deli.
Rojen je rešenik,
rojen je rešenik.
Sveta noč, blažena noč,
radostno pevajoč
angeli Gospoda slavé,
mir ljudem na zemlji želé.
Človek zdaj si otet,
človek zdaj si otet.

Na tej povezavi najdeš tudi pesem Sveta noč v malce drugačni verziji:
https://www.youtube.com/watch?v=fZo90viTOJ0 in prav tako lahko zraven
prepevaš.
Naj ti bo v veselje prepevati to svetovno znano pesem, ki bo v naslednjem tednu
odmevala tudi pri nas, žal ne v cerkvah v živo, temveč preko video predstavitev.
Če pa zna kdo izmed vas zaigrati na glasbilo in tudi zapeti, naredite posnetek in mi
ga pošljite na moj e-naslov damjana.mlakar@oskrsko.si. Bom vesela!

Do naslednjič…bodite zdravi, čuvajte se in prepevajte!
Vaša zborovodkinja Damjana

