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Na de pauze over Eikemaheert , het biologisch landbouwbedrijf in Lopper-
sum, die ze runt, samen met haar man Piet. Op bijna 30 hectare doen ze aan 
akkerbouw, houden vleeskippen en telen fruit, klaverzaad en zomerbloemen.

Steunpunt inlichtingen en informatie: 
Piet Drijfhout  050 3061960 Trijntje Kruijer  050 3061318
Dirk Balk 3061663 Margriet Kuipers 3061662

Boreas Duo met Leonieke Toering in 't Sael

Het Boreas Duo, bestaat uit celliste Johanna Varner en gitarist Dick Toering. Samen met 
stemactrice en dichteres Leonieke Toering komen zij voor de tweede keer in ’t Sael, deze keer 
met als titel ‘Rondom Sweelinck’.

Jan Pieterszoon Sweelinck is de be-
kendste Nederlandse componist,
maar wie kent zijn muziek?

We nemen u mee naar een middag 
ergens in het jaar 1618, naar een 
mooie ruimte in een statige pasto-
rie, waar de muziek van Sweelink 
en van tijdgenoten als Constantijn 
Huygens, John Dowland en Claudio 
Monteverdi zal klinken; gedichten 
die ze voor hun muziek gebruikten 
worden voorgedragen, en er kan 
‘17e eeuws’ gegeten worden.

Het Boreas Duo speelt diverse be-
werkingen van de oorspronkelijk
voor orgel of koor geschreven muziek van Sweelinck; u zult verrast zijn! Sweelinck
stond midden in de cultuur van zijn tijd. Hij kende de muziek van Dowland en Monteverdi, en 
Sweelinck en Huygens hebben elkaar ontmoet bij Amsterdamse huiskamer concertjes. Zijn 
leerlingen kwamen van heinde en ver naar de ‘orgelmeester’; uiteindelijk heeft zijn polyfone 
muziek ook Bach beïnvloed. In ’t Sael zijn, als extra, bovendien de sfeervolle foto’s van Johanna 
Varner te zien, die het Groninger landschap en Waddengebied als thema heeft; een verstilling 
in beeld gebracht die perfect past bij de verstilling en zuiverheid van de muziek van Sweelinck!
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling.

Tevens zijn de prachtige foto's van Johanna Var-
ner van het Groninger land te bezichtigen. De 
mooie muziek, de heerlijke hapjes en de intieme 
sfeer zorgen voor een prachtige middag.

De datum is zondag 8 maart om 15.00 uur. Deze 
voorstelling kost €15,- inclusief hapjes.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek 
zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk.

Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.


