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Dúo Todo



2. las piedras rodantes - El Tri 

1. Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij

3. fronteras, Gabriela Moreno

4. Landini, Aurelio

5. que bonita es esta vida, Jorge Celedón Guerra

6. maria lando, susana baca

7. mira niñita, los jaivas 8. Iruya, 
perota chingo

10. Me gusta jujuy cuando llueve, Castillo, Yunes & Yacopetti
11. Sea, Jorge Drexler

9. Lunai, Guillermo Zocca



Hoe is 'Dúo Todo' ontstaan? 

Ons Dúo is ontstaan in 2017. Wij zijn Jorien Timmers uit Nederland en Guillermo Zocca uit Argentinië. Allebei 
reizigers en avonturiers voor het leven. Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 2010 toen ik (Jorien) naar 
Buenos Aires reisde na een jaar in Chili gewoond te hebben. Vanaf die tijd zijn we vrienden voor het leven en 

daarom heeft het lot ervoor gezorgd dat we elkaar daarna vaak weer onderweg tegenkwamen. De laatste keer
dat dit gebeurde was in 2017. Die keer zijn we begonnen met ons muziek dúo. Ik (Jorien) kwam aan in 

Buenos Aires met niets meer dan een Ukelele en een Backpack. Ik had al door een heel aantal landen gereisd en 
tijdens die reis een heel aantal liedjes leren zingen en spelen op mijn ukelele, die de mensen mij onderweg 

aanleerden. 

Precies toen Jorien aankwam in Buenos Aires was ik (Guillermo) net geopereerd aan mijn knie waardoor ik niks 
anders kon doen dan zitten en muziek maken. Daar begon het, in de wijk Palermo in Buenos Aires, dat we elke 
dag liedjes en melodieën met elkaar gingen uitwisselen. Tot het moment daar was en we besloten een muziek 
dúo te beginnen. We hebben het Dúo toen 'Dúo Todo' genoemd. We mixen de liedjes die Jorien op reis had 

geleerd en de ritmes op mijn gitaartje (die een octaaf hoger klinkt) genaamd 'Bichito Cordobés' van een 
gitaarmaker in Córdoba (Argentinië)  

Links naar onze social media kanalen: 

@duotodo

@duotodo



Guillermo Zocca 

Guillermo Zocca (1984) komt uit Argentinië en is afgestudeerd muziektherapeut aan de 
'Universidad del Salvador'. Nadat hij gewerkt heeft in privé instellingen en bij patiënten aan huis, 
begint hij een periode van singer songwriter en muziek producent. Hij treed op verschillende podia 
op in Buenos Aires zo ook in de provincie van Buenos Aires. Hij deelt podia met nationaal en 
internationaal bekende artiesten. Vanaf 2017 is hij begonnen met het muziek dúo: 'Dúo 
Todo' samen met jorien Timmers.  

Jorien Timmers 

Jorien Timmers (1991) uit Nederland, afgestudeerd psychologe aan de ‘Vrije Universiteit Amsterdam’, 
is vanaf dat moment begonnen met reizen. Tijdens deze lange reis ontwikkelde zij het project 'Eco 
Bus America'. waarmee ze heel Latijns-Amerika gaat doorkruisen met een milieuvriendelijk busje, 
zonder afval te genereren. Ze zal scholen en culturele centra langsgaan om lezingen en workshops 
te geven over milieu thema's. Het project heeft als doel bewustzijn te creëren bij mensen en ze te 
laten zien dat wij zelf de invloed zijn naar een betere wereld! Meer informatie over dit project 
vindt je door naar deze links te gaan: 

@ecobusamerica

@guillezocca

@guillezocca

@ecobusamerica

ecobusamerica.strikingly.com





interpretatie van het lied 
Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij - Holanda

Jorien: 
Veel mensen op reis vroegen mij of ik 
een liedje wilde zingen uit mijn eigen 
land. Ik heb daarom dit liedje gekozen 
omdat ik het een hele mooie tekst vind. 
Ik interpreteer het als volgt: Ik denk dat 
een van de mooiste geschenken die je 
kunt krijgen in het leven een famillie is 
die om je geeft en je vrij laat en tegelijk 
ook helpt je eigen keuzes te maken. Het 
gevoel van een warm nest waar je altijd 
naartoe terug kunt komen is het fijnste 
wat er is en maakt het ook zo veel 
makkelijker je eigen weg te gaan, want 
je weet dat er altijd iemand is waar je 
terecht kunt als je je vrolijkheid of je 
verdriet kwijt wilt. Het is als een kind dat 
net kan lopen en zijn eerste rondje zelf 
loopt. Wetende dat als hij achterom kijkt 
zijn ouders hem altijd tegemoet lachen. 
Bedankt voor de mooie band die wij 
hebben en voor alle kansen die ik van 
jullie heb gekregen lieve papa en mama! 

Guillermo: 
Toen we begonnen met het Duo, 
tijdens de eerste optredens, vroegen 
mensen Jorien om een nummer uit 
haar eigen land te zingen. We hadden 
nog geen nummer in ons repertoire in 
het Nederlands. Het duurde even 
voordat we besloten hadden welk 
nummer het zou gaan worden omdat 
de muzikale interpretatie vaak veel te 
maken heeft met de emotie die in 
het lied tot uiting komt, en dat bleek 
bij deze keuze heel interessant en 
verrijkend te zijn. 

De eerste keer dat we live speelden, 
kregen we zeer goede reacties van 
het publiek. Er waren mensen die naar 
ons toe kwamen om ons te vertellen 
dat ze geëmotioneerd werden van 
het lied zonder de taal te begrijpen en 
dat maakt dat we nooit uitgekeken 
raken dit lied te blijven zingen.  



Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou 
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou 

Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou 
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou 

 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan. En als ik dan moet huilen, droog jij mijn tranen 
dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij 

 
Als er onweer komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou 
Als de avond valt, en het is mij te donker, mag ik dan bij jou 

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou. 
Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou 

 
refrein 2x

tekst van het lied 
Mag ik dan bij jou - Caludia de Breij 

Holanda



Compartimos el mismo cielo, compartimos el 
mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo, 
y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma 
historia, íbamos en la misma prepa, yo siempre 
fui una lacra y tu eras el cuadro de honor. 

Las piedras rodando se encuentran, y tu y yo 
algún día nos habremos de encontrar. 
Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, 
no hagas nada malo que no hiciera yo. 

Compartimos el mismo fuego, competimos en 
el mismo juego, compartimos el mismo amor, 
y el mismo dolor. La vida nos jugo una broma, 
y el destino atraso al camino, para que cada 
quien se fuera con su cada cual. 

Las piedras rodando se encuentran, y tu y yo 
algún día nos habremos de encontrar. 
Mientras tanto cuídate, y que te bendiga Dios, 
no hagas nada malo que no hiciera yo. 

Jorien: 
Eén van de mooiste dingen voor mij van 
reizen en van het leven zijn de mensen die 
we onderweg ontmoeten. We leren mensen 
kennen die ons inspireren, ons dingen leren, 
ons blij maken. Bij het ontmoeten van 
personen hoort ook afscheid nemen van deze 
personen. Toch is het mooie hieraan dat je 
weet dat je deze personen op een ander 
moment weer tegen zal komen, is het niet 
deze persoon zelf, dan is het wel een vriend 
van deze persoon of de herinnering van deze 
persoon. We zijn als rollende stenen zoals dit 
liedje ons vertelt. 

Guillermo: 
Dit lied betekent veel voor mij. Ik kende het al 
eerder. Ik heb deze band een keer in Buenos 
Aires mogen zien. Het was één van de eerste 
concerten die ik bijwoonde toen ik net in de 
hoofdstad was komen wonen. Zonder het lied 
te kennen, vond ik het leuk vanaf de eerste 
keer dat ik het hoorde. 

Interpretatie van het liedje 
Las piedras rodantes - El Tri 

Mexico 

Tekst van het liedje 
Las piedras rodantes – El Tri 

Mexico 



We delen dezelfde lucht, we delen 
dezelfde hoop, we delen dezelfde tijd en 
dezelfde plaats. We maakten deel uit van 
hetzelfde verhaal, we zaten op dezelfde 
middelbare school, ik was altijd de plaag en 
jij stond op de erelijst. 

De rollende stenen ontmoeten elkaar en jij en 
ik zullen elkaar op een dag weer tegenkomen. 
Let ondertussen goed op en dat God je 
zegene moge, doe niets slechts dat ik ook 
niet zou doen. 

We delen hetzelfde vuur, we concurreren in 
hetzelfde spel, we delen dezelfde liefde en 
dezelfde pijn. Het leven speelde een grap met 
ons, en het lot vertraagde het pad, zodat 
iedereen op z'n eigen moment vertrok. 

De rollende stenen ontmoeten elkaar en jij en 
ik zullen elkaar op een dag weer tegenkomen. 
Let ondertussen goed op, dat God je moge 
zegene, doe niets slechts dat ik ook niet zou 
doen. 

Vertaling van het liedje 
Las piedras rodantes – El Tri 

Mexico 



Hay un camino que nos trajo hasta aquí no 
conoce las fronteras de esta pasión dentro 
de mí. Es anhelo el que me empuja cada 
nuevo amanecer con mis temores, ilusiones 
y los restos de ayer. 

oeh oeh Oeh oeh 

La esperanza nos acompaña con ella nada 
nos puede detener. yo de tu mano, tú de la 
mía no hay nada que temer. 

Y río y bailo, está en mis venas, y libre 
sueños, this is where I belong this is where I 
belong 

Quien sabe lo que el mañana nos quisiera 
regalar. Hoy es todo lo que tengo lo voy 
atesorar. Poniendo en manifiesto cuanta luz 
puedo irradiar. y ser feliz es el remedio que 
todo lo puede mejorar. 

Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño 
this is where I belong. Y río y bailo, está en 
mis venas, y libre sueño, this is where I 
belong. this is where I belong. Yo 
pertenezco aquí. 

Jorien: 
Een lied over grenzen zowel die van landen als 
die van onszelf. Naast het feit dat ik heel veel 
mensen ken die volledig voor hun passie 
gekozen hebben, denk ik dat er ook veel mensen 
zijn die kiezen uit angst en vaak toch liever in 
hun confort zone blijven zitten, dan dat ze die 
angst overwinnen en écht gaan doen wat ze 
drijft en ze daadwerkelijk vervult met 
voldoening, of omdat ze simpelweg niet de tijd 
hebben genomen/gekregen die passie te 
ontdekken. Ik denk dat het een voorrecht is dat 
ik de tijd heb kunnen nemen om mijn passie te 
ontdekken en hem ook heb gevonden! Hoewel 
ik, om mijn passie te volgen, veel angsten en 
onzekerheden moet overwinnen, heb ik het 
gevoel dat dit allemaal de moeite waard is,  
omdat ik doe wat me echt gelukkig maakt! Met 
dit lied willen we je inspireren om je passie te 
vinden en te volgen. 

Guillermo: 
Een prachtig lied dat, toen Jorien me het liet 
horen zijn eigen kracht al had. Dit is zo'n lied dat  
meteen goed klinkt en veel voldoening geeft om 
te spelen.  

interpretatie van het lied 
Fronteras - Gaby Moreno 

Guatemala 

tekst van het lied 
Fronteras - Gaby Moreno 

Guatemala 



Er is een pad dat ons hier heeft gebracht, dit pad 
kent de grenzen niet van deze passie in mij. Het 
is een verlangen dat me elke nieuwe dageraad 
weer vooruit duwt, met mijn angsten, illusies en 
de overblijfselen van gisteren. 

oeh oeh Oeh oeh 

Hoop vergezelt ons. Niets kan ons tegenhouden. 
Ik bij jouw hand, jij bij die van mij dan is er niets 
om bang voor te zijn. 

Ik lach en dans, het zit in mijn aderen en vrij 
droom ik, dit is waar ik thuishoor, dit is waar ik 
thuishoor 

Wie weet wat morgen ons zou willen geven. 
Vandaag is alles wat ik heb, en dat zal ik 
koesteren. Door te laten zien hoeveel licht ik kan 
uitstralen. Gelukkig zijn, is de remedie die alles 
kan verbeteren. 

vertaling van het lied 
Fronteras - Gaby Moreno 

Guatemala 

Ik lach en dans, het zit in mijn aderen en vrij 
droom ik, dit is waar ik thuishoor, dit is waar 
ik thuishoor. En ik lach en dans, het zit in mijn 
aderen en vrij droom ik, dit is waar ik 
thuishoor, , hier hoor ik thuis. dit is waar ik 
thuishoor. Ik hoor hier thuis.



jorien: 
Ik heb op veel plekken in de wereld gezien 
dat mensen veel waarde hechten aan het 
behouden van de taal van hun origen en 
proberen er dan ook alles aan te doen deze 
taal te behouden. In Honduras (als ook in 
Belice, Guatemala, y Nicaragua) woont  
een stam genaamd 'Garifuna'. Deze mensen 
zijn een mix tussen 'amerindos' en afrikanen. 
Ze hebben een eigen taal en Aurelio heeft 
deze taal die dreigde te vergaan weer nieuw 
leven ingeblazen met zijn vrolijke nummers 
gezongen in 'Garifuna'. 

Guillermo: 
Voor mij is dit de "cumbia van de CD" één van 
de liedjes die voor mij heel verrijkend is om te 
spelen. Ik geniet er erg van om tijdens het 
spelen mensen te zien die met hun voeten het 
ritme mee zitten te tikken en zich volledig 
ontspannen. Ook heb ik mensen zien opstaan 
en dansen! Geweldig vind ik dat! 

oh oh oh maniga nau ya landine  
oh oh oh añagura mutu arabo 2x  

arijabana ya namuleluwarao laru duna laru 
duna agurabaja 2x 
casamegueibei ya dise wachare cabamesa 
walubaja anme gain lun wañahan 2 x 

Oh oh oh It is quiet in the landing stage Oh 
oh oh all went to the field to work Look at 
me here sister Along the river, waiting for 
what happens here? Every day, our farm is 
further from our hamlet What will we 
cultivate tomorrow? Where will we 
cultivate cassava to make cassava bread? 

Oh oh oh. Het staat stil in de steigers. Oh 
oh oh allemaal gingen we naar het veld om 
te werken. Kijk me hier, zuster. Langs de 
rivier, wachtend op wat hier gebeurt? Elke 
dag staat onze boerderij verder van ons 
dorp. Wat gaan we morgen verbouwen? 
Waar zullen we cassave verbouwen om 
cassavebrood te maken? 

interpretatie van het lied 
Landini - Aurelio Martinez. 

Honduras

tekst en vertaling van het lied 
Landini - Aurelio Martinez. 

Honduras



Jorien: 
Dit lied is een ode aan het leven. En ik zie er 
ook wat mindfullness in terug komen, 
namelijk genieten van de kleine dingen in het 
leven en hier ook bij stil staan. Het eerste 
slokje koffie in de morgen, het zonnetje door 
het raam. Soms láten we ons leven en lukt 
het ons soms even niet meer stil te staan bij 
die kleine gelukjes en daar ook volop van te 
genieten! Dat is (vind ik) iets heel belangrijks 
en fijns om te doen.  

Guillermo: 
Het was moeilijk om tot een keuze te komen 
voor een liedje uit Colombia. Naar mijn 
mening heeft Colombia zeer goede artiesten 
en zeer uiteenlopende muziekstijlen. Net zo 
divers als zijn landschappen en zijn mensen. 
Ik ben heel blij met de keuze en de versie die 
we ervan hebben gemaakt! 

Me gusta el olor que tiene la mañana me 
gusta el primer traguito de café, sentir 
cuando el sol se asoma en mi ventana y me 
llena la mirada de un hermoso amanecer 

Me gusta escuchar la paz de las montañas 
mirar los colores del atardecer sentir en mi 
pies la arena de la playa y lo dulce de la caña 
cuando beso a mi querer 

coro: 
Se,  se que el tiempo lleva prisa pa’ borrarme 
de la lista pero yo le digo que.... haaaaaay que 
bonita es esta vida aunque a veces duela 
tanto que a pesar de lo pesares siempre hay 
alguien que nos quiere siempre hay alguien 
que nos cuida... hay hay hay haaaaaay que 
bonita es esta vida y aunque no sea para 
siempre si la vivo con mi gente es bonita 
hasta la muerte con canciones y alegria 

Me gusta escuchar la voz de una guitarra 
brindar por aquel amigo que se fue sentir el 
abrazo de la madrugada y llenarme la mirada 
de otro hermoso amanecer. 

Coro 

Interpretatie van het lied 
 'Que bonita es esta vida' - 
Jorge Celedon - Colombia

tekst van het lied 
  'Que bonita es esta vida' - 
Jorge Celedon - Colombia



Ik hou van de geur van de morgen. Ik hou 
van het eerste slokje koffie. Het gevoel van 
de eerste zonnestralen door mijn raam en de 
zon die me de aanblik van een prachtige 
zonsopgang geeft. 

Ik luister graag naar de rust van de bergen. 
Ik kijk naar de kleuren van de zonsondergang 
Ik voel tussen mijn voeten het zand van het 
strand en zoetigheid als suikerriet als ik 
mijn geliefde kus. 

refrein: 
Ik weet dat de tijd haast heeft om me van de 
lijst te wissen, maar ik zeg .... haaaaaay hoe 
mooi is dit leven toch, hoewel het soms zo'n 
pijn doet is er altijd iemand die van ons 
houdt, er is altijd iemand die voor ons zorgt ... 
haaaaaay hoe mooi is dit leven toch. Ook al is 
het niet voor altijd, als ik het leef met mijn 
mensen dan is het mooi tot aan de dood met 
liedjes en vreugde. 

vertaling van het lied 
 'Que bonita es esta vida' - 
Jorge Celedon- Colombia

Ik luister graag naar de stem van een 
gitaar en ik proost op die vriend die er niet 
meer is en ik voel de omhelzing van de 
dageraad en ik vul dan weer mijn ogen 
met weer een prachtige zonsopgang. 

refrein





Jorien: 
Dit lied raakt me. Het is een lied over een 
vrouw die alleen maar werkt. Ze doet niets 
meer dan werken. Niet omdat ze dat leuk 
vind, maar om te overleven. Een realiteit voor 
veel mensen in deze wereld. 

Guillermo: 
Maria Landó is een spiegel van werkende 
vrouwen die alles geven, vrouwen die hebben 
geleerd zichzelf te 
waarderen vanuit inspanning en vechten. De 
vraag waarom ze alleen maar werkt stelt ze 
zich niet. Doordat deze vrouw dit op deze 
manier leerde. 

La madrugada estalla como una estatua  
como una estatua de alas que se dispersan 
por la ciudad y el mediodía canta campana 
de agua campana de agua de oro que nos 
prohíbe la soledad a noche levanta su copa 
larga su larga copa larga, luna temprana por 
sobre el mar 

Pero para María no hay madrugada 
Pero para María no hay mediodía  
Pero para María ninguna luna, alza su copa 
roja sobre las aguas 

estribillo  
María no tiene tiempo (María Landó) de 
alzar los ojos María de alzar los ojos (María 
Landó) rotos de sueño María rotos de sueño 
(María Landó) de andar sufriendo María de 
andar sufriendo (María Landó) sólo trabaja 
María sólo trabaja, maria lando sólo trabaja, 
maria solo trabaja maria lando María lando 
sólo trabaja y su trabajo es ajeno..   

alza su copa roja sobre las aguas  

estribillo 1X

Interpretatie van het lied 
 'Maria Lando' - Susana Baca - 

Peru

tekst van het liedje 
  'Maria Lando' - Susana Baca - 

Peru



De vroege ochtend barstte los als een 
standbeeld, als een standbeeld met vleugels dat 
zich door de stad verspreidt en de middag zingt 
waterbel, gouden waterbel die ons eenzaamheid 
verbiedt. S'nachts verheft het lange 
glas het lange lange glas, vroege maan boven de 
zee. 

Maar voor Maria is er geen ochtendgloren 
Maar voor Maria is er geen middag 
Maar voor Maria geen maan, ze heft haar rode 
beker boven het water 

refrein 
Maria heeft geen tijd (María Landó) om haar 
ogen op te heffen Maria om haar ogen op te 
heffen (María Landó) gebroken van 
vermoeidheid Maria, gebroken van vermoeidheid 
(María Landó) door het lijden, Maria door lijden 
(María Landó) werkt alleen María werkt alleen, 
maria lando ze werkt alleen, Maria werkt alleen 
Maria Maria Lando werkt alleen en haar werk is 
vreemd 

ze heft haar rode beker boven het water 

refrein 1x

Vertaling van het lied 
 'Maria Lando' - Susana Baca - 

Peru



Jorien: 
Het eerste liedje dat ik leerde kennen op 
mijn ukelele uit het land waar ik op mijn 
achtiende een jaar woonde en voor het 
eerste de prachtige taal Spaans leerde 
praten met dank aan mijn lieve grote zus die 
mij dat voorbeeld gaf en dat zetje in de rug 
om dat grote avontuur aan te durven! Ik zal 
dit haar altijd dankbaar zijn!  

Guillermo: 
Toen Jorien me dit lied liet zien, vond ik het 
geweldig! Met de repetities voegden we 
muziekinstrumenten toe en gaven het lied 
ons persoonlijke stempel. Ik denk dat het 
lied zal blijven groeien en veranderen. 
Als u een echte onderzoeker bent, moet u 
eens luisteren naar de eerste versie die wij 
opnamen van dit lied die staat online. 

Mira niñita, te voy a llevar a ver la luna 
brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvida 
ese lánguido temor. Que fue permanente 
emoción..... Ay..., fue permanente emoción.  

Para la hija de un hombre con ojos de cristal 
y papel sellado en la piel. 

Mira niñita, te voy a llevar a ver la luna 
brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida 
ese lánguido temor que fue permanente 
emoción..... Ay..., fue permanente emoción. 
Para la hija de un hombre, con ojos de cristal 
y papel sellado en la piel. Mira hacia el cielo y 
olvida ese lánguido temor que fue 
permanente emoción....Ay..., fue permanente 
emoción. 

Ay, tu pelito y tus ojos de miel. Pero ya en tu 
pecho florecerán colores de amor. Florecerán, 
tu pelito.... Ay, la ternura tendrás para ti, para 
ti. Florecerán,  tu pelito, Pero ya en tu pecho 
florecerán colores de amor.......   

Interpretatie van het lied 
 'Mira Niñita' - Los Jaivas - Chile'

Tekst van het lied 
  'Mira Niñita' - Los Jaivas - Chile'



Kijk mijn kleine meisje, ik ga je meenemen 
om de maan in de zee te zien oplichten. Kijk 
omhoog naar de lucht en vergeet die lome 
angst. Dat was permanente emotie ..... Ay ..., 
het was permanente emotie. 

Voor de dochter van een man met glazen 
ogen en papier verzegeld in de huid. 

Kijk mijn kleine meisje, ik ga je meenemen 
om de maan in de zee te zien schijnen. Kijk 
naar de lucht en vergeet die lome angst die 
een permanente emotie was ..... Ay ... het 
was een permanente emotie. 

Voor de dochter van een man, met glazen 
ogen en verzegeld papier op de huid. 

Kijk naar de lucht en vergeet die lome angst 
die permanente emotie was ... Oh ... het was 
permanente emotie. 

Oh, je haartjes en je honingogen. Maar 
liefdeskleuren zullen al in je borst bloeien. Ze 
zullen bloeien, jouw haartjes ... Oh, de tederheid 
zal voor jou zijn, voor jou. Ze zullen bloeien, je 
haartjes, maar al in je borst zullen kleuren van 
liefde bloeien ....... 

vertaling van het lied 
 'Mira Niñita' - Los Jaivas - Chile'





Jorien: 
Oud en nieuw 2017 bracht ik door in San 
Isidro een dorpje 2 uur lopen van Iruya. 
Beide magische plekken. Op deze plek 
leerden ze mij dit liedje spelen en zingen. 
Het liedje beschrijft deze magische plek en 
beschrijft op een prachtige manier wat 
natuur met ons doet. 

Guillermo: 
Dit lied werd mij geleerd door Jorien toen 
we elkaar na een hele tijd weer zagen in 
Buenos Aires. Ik leerde het originele lied pas 
kennen na drie maanden repeteren en 
optreden. Ik vind het erg leuk dat we er 
zonder beïnvloed te worden door de 
originele versie onze eigen versie van 
hebben kunnen maken. 

Espero que me recuerdes, soy solo uno de los 
muchos que se van. Un viajero agradecido del 
cobijo del abrigo que le diste aquella vez. 
Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada 
de un mundo diferente, es tu paso tan sereno 
es tu paz y la simpleza, con que enseñas a 
quererte 

voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez 
Voy cerrando los ojos, y me parece verte otra 
vez 

Escondida en la quebrada, tu capilla te delata 
y un pueblito derrepente, agradezco tus 
montañas, tus sonrisas tus mañanas y el Río 
grande, vos pintaste mis pupilas, con los colores 
de la vida y la humildad de tu gente y solo 
cuando el río deja pasar al que camina para llegar 
hasta vos 

voy cerrado los ojos anhelando verte otra vez 
Voy cerrando los ojos y me parece verte otra 
vez, voy cerrando los ojos anhelando verte otra 
vez, voy cerrando los ojos y me parece verte 
otra vez.. Espero que me recuerdes, soy solo 
uno de los muchos que se van.. 

Interpretación de la canción 'Anhelando 
Iruya' - Perota Chingo - Argentina

Letra de la canción 'Anhelando 
Iruya' - Perota Chingo - Argentina



Ik hoop dat je je mij herinnert, ik ben slechts
een van de velen die vertrekken. Een
dankbare reiziger voor de beschutting van
de jas die je hem die tijd gaf. Bijna
zonder iets te verwachten, liet je me jou
visie zien van een andere wereld, het is je zo
rustige stap. Het is jouw vrede en eenvoud,
waarmee je mij aanleert jou lief te hebben 

refrein 
Ik sluit mijn ogen en verlang ernaar je weer
te zien. Ik sluit mijn ogen en ik lijk je weer te
zien 

Verborgen in de kloof, verraadt je kapel je 
en ineens een klein dorpje, ik dank u voor
uw bergen, uw glimlach, uw ochtenden en
uw grote rivier, u schilderde mijn pupillen,
met de kleuren van het leven en de
oprechtheid van uw mensen. Alleen wanneer
de rivier toe laat dat er naar jou toegelopen
wordt.. 

refrein 
Ik hoop dat je je mij herinnert, ik ben slechts
een van de velen die vertrekken ... 

vertaling van het lied 'Anhelando Iruya' - 
Perota Chingo - Argentina



Jorien 
Toen ik door Jujuy reisde, verbleef ik bij een 
Couchsurfer. Wat ik me zo goed herinner 
van Jujuy is dat het lijkt alsof iedereen kan 
zingen. Bijna iedereen kan gitaar spelen, kent 
de tekst van duizenden liedjes! Geweldig! 
We hebben er uren muziek gemaakt in zijn 
huis en in het huis van zijn vrienden. Het is 
zo fijn om de avonden zingend met 
vrienden door te brengen! De liedjes gaan 
vaak over de gastvrijheid van mensen. De 
eenvoud in het dagelijks leven en over 
oprechte vriendschap. Maar ook over de 
mooie natuur om ons heen. Een familie 
gevoel voelen bij mensen die je eigenlijk 
nog maar net kent is iets heel bijzonders en 
het mooie van reizen vind ik, dat dit gevoel 
je zo vaak overkomt.  

Guillermo: 
Dit is ook één van de liedjes die Jorien me 
liet zien. Een zeer mooie beschrijving van 
de schrijver. Ik zelf ken het noorden van 
Argentinië nog niet en ik zie erg naar het 
moment uit dat ik deze mooie streek met 
eigen ogen mag zien! Ik hoop dat we dit 
liedje ooit in Jujuy zullen gaan spelen. 

Me gusta Jujuy mi Jujuy cuando llueve y dejar 
que el recuerdo me lleve y por yala perderme 
abrazado al amor mojadito de agua hasta el alma, 
y por yala perderme abrazado al amor, mojadito 
de agua hasta el alma.  

Me gusta Jujuy mi Jujuy cuando aclara y en los 
charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al 
cielo volar desde el campanario hasta el alba 

Estribillo: 
Es una fruta madura Jujuy, es un jazmín 
encendido Jujuy, o tal vez un rayito de luna o de 
sol, una campanita de plata, a Jujuy esta zamba le 
quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. 

Me gusta Jujuy mi Jujuy por las tardes y sentirme 
color del paisaje, o llegarme a la viña y un vino 
tomar antes que la tarde se apague 

Me gusta Jujuy mi Jujuy por las noches con la 
luna alumbrando el camino, y perdirle a un amigo 
que venga a cantar una serenata conmigo 

Estribillo   

interpretación de la canción 
'Me gusta Jujuy cuando llueve'  

- Argentina

Letra de la canción 'Me gusta 
Jujuy cuando llueve'  - 

Argentina



Ik hou van Jujuy mijn Jujuy als het regent en 
ik laat toe dat de herinnering me meeneemt 
en zich verliest in het meer, omhelsd door 
de liefde. Nat van het water tot aan de ziel, 
en mezelf te verliezen omhelsd door de 
liefde, nat met water tot de ziel. 

Ik hou van Jujuy mijn Jujuy wanneer het 
opklaart en ik in de plassen naar mijn 
gezicht kijk, of naar de mussen in de hemel 
kijkend die vliegen van het belfort naar de 
dageraad. 

Refrein: 
Het is een rijpe vrucht, Jujuy-het is een 
aangestoken jasmijn Jujuy, of misschien een 
straal van de maan of de zon, een zilveren 
belletje, voor Jujuy wil ik deze samba zingen, 
ik houd van Jujuy met heel mijn ziel. 

vertaling van het lied 'Me gusta 
Jujuy cuando llueve'  - 

Argentina

Ik hou van Jujuy mijn Jujuy in de namiddag en 
voel de kleur van het landschap, of ga naar de 
wijngaard om een wijntje te drinken voordat 
de namiddag uitgaat 

Ik hou van Jujuy mijn Jujuy 's nachts met de 
maan die de weg verlicht, en dan vraag ik aan 
een vriend of hij een serenade met mij komt 
zingen 

Refrein





Jorien:  
Het duurde lang voordat ik bewust de 
tekst van dit lied hoorde, geschreven door 
Guille. Ik concentreer me meestal veel 
meer op de ritmes van de liedjes dan op de 
teksten, maar wanneer je naar deze tekst 
van dit lied luistert, laat het de afkomst van 
Guille goed zien en zelfs zijn karakter 
wordt erin weerspiegeld. Guille rent altijd 
liever weg van de dingen die hem 
verdrietig doen voelen en vervolgt dan 
rustig zijn weg naar het volgende kleine 
geluk. 

Guillermo: 
Het is een nummer dat in de loop van de 
tijd is gegroeid, ik heb het in 2009 
geschreven en het is opgenomen in 2017. 
Het geeft me veel voldoening dit doel 
bereikt te hebben, en ik ben blij dat het deel 
uitmaakt van deze verzameling liedjes uit 
Latijns-Amerika. 

Dejo que la luna me acompañe. Solo esta noche 
no voy a quedarme. Ella me acompaña sin 
condiciones. La luna ya tiene un nombre. 
Musa de todos los escritores, Fiel luz de los 
domadores. De lós caminantes sin caminos, De 
los gauchos observadores. Deseos de encontrar 
el destello en la noche. Antes de que el sol 
ocupe los senderos La luna acompaña a todos 
ellos. 

estribillo 
Nade nade para no hundirme en vos 
Corri corri para huir de vos 
Vole vole hacia la luna 

Dejo que la luna me acompañe. Solo esta noche 
no voy a quedarme. Ella me acompaña sin 
condiciones La luna ya tiene un nombre 

estribillo 

Musa de todos los escritores. Fiel luz de los 
domadores De lós caminantes sin caminos De los 
gauchos observadores Deseos de encontrar el 
destello en la noche. Dejo que la luna nos 
acompañe 
estribillo 

Interpretatie van het lied 
 'Lunai'' - Guillermo Zocca - 

Argentina

tekst van het lied 
  'Lunai'' - Guillermo Zocca - 

Argentina



Ik laat de maan mij vergezellen. Vanavond zal 
ik niet alleen blijven. Ze vergezelt me zonder 
voorwaarden. De maan heeft al een naam. 
Muze van alle schrijvers, trouw licht van de 
'domadores'. Van de wandelaars zonder 
wegen, van de observerende 'gauchos' 
Verlangend om de schittering in de nacht te 
vinden, voordat de zon de paden weer bezet. 
De maan vergezelt ze allemaal. 

refrein 
ik zwom ik zwom om niet door je heen te 
zakken. Ik rende weg ik rende weg om van je 
te vluchten. Ik vloog ik vloog richting de maan 

Ik laat de maan mij vergezellen. Vanavond zal 
ik niet alleen blijven. Ze vergezelt me zonder 
voorwaarden. De maan heeft al een naam. 
refrein 
Muze van alle schrijvers, trouwe licht van de 
'domadores'. Van de wandelaars zonder 
wegen, van de observerende 'gauchos', 
verlangend om de schittering in de nacht te 
vinden. Ik laat de maan ons vergezellen.  

refrein 

vertaling van het lied 
 'Lunai'' - Guillermo Zocca - 

Argentina



Jorien:                      
Ik interpreteer dit lied als volgt: Als je geen 
verwachtingen hebt, zul je ook geen 
teleurstellingen hebben. Dan kun je al het 
goede zien als iets prachtigs en al het slechte 
als een uitdaging/ervaring. Dingen gebeuren 
om een reden. Die zin stelt je in staat om 
teleurstellingen als grote uitdagingen te zien 
en hiervan te leren. 

Guillermo: 
Een boodschap die ik uit dit lied haal is dat we 
trouw moeten blijven aan onze overtuigingen 
en ons hart. Wees bewust van de beslissingen 
die je maakt, in dit leven hebben we vaak niet 
de mogelijkheid om "de laatste update 
ongedaan te maken". In een van mijn eerste 
concerten vertelde een Cello-vriendin me: Als 
je een fout maakt maak hem dan goed. En tot 
op de dag van vandaag heb ik die uitdrukking 
heel goed onthouden. 

Ya estoy en la mitad de esta carretera tantas 
encrucijadas quedan detrás..Ya está en el aire 
girando mi moneda y que sea lo que sea 
Todos los altibajos de la marea todos los 
sarampiones que ya pasé... Yo llevo tu sonrisa 
como bandera y que sea lo que sea lo que tenga 
que ser, que sea y lo que no por algo será. 
No creo en la eternidad de las peleas ni en las 
recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis 
primaveras y la suerte este echada a descansar 
yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo 
que sea Y el que quiera creer que crea y el que 
no, su razón tendrá Yo suelto mi canción en la 
ventolera y que la escuche quien la quiera 
escuchar Ya esta en el aire girando mi moneda y 
que sea lo que sea.  

Interpretatie van het lied 
 'Sea' - Jorge Drexler

tekst van het lied 
 'Sea' - Jorge Drexler



Ik sta al op het midden van deze weg, ik laat 
zoveel kruispunten achter. Ik gooi een munt 
in de lucht en of er nou kop of munt valt, het 
maakt niet uit. Wat zo is, moge dat zo zijn. 
Alle ups en downs van het tij alle ziektes die 
ik al gepasseerd ben. Ik draag je glimlach als 
een vlag en wat zo is, moge dat zo zijn. Wat 
zo moet zijn, laat het zo zijn, en dat wat niet 
zo is, zal ook ergens goed voor zijn. Ik geloof 
niet in de eeuwigheid van gevechten of in de 
recepten van geluk. Wanneer  geluk 
voorbijgaat ontvang ik de lente en mijn geluk 
heeft tijd nodig om te rusten, ik zal dan je 
foto in mijn portemonnee bekijken en dat is 
wat het is. Mag iedereen geloven wat hij 
wil geloven en wie niets gelooft, zal daar ook 
zijn reden voor hebben. Mijn lied verliest zich 
in de wind en wordt gehoord door degene 
die hem wil horen. Mijn munt draait al in de 
lucht. Wat het ook is, moge het zo zijn. 

Vertaling van het lied 
  'Sea' - Jorge Drexler




