De afdeling Friesland van de Vereniging Vrienden van het Lied nodigt u van harte uit
voor het liedrecital

‘De Ster van Huygens’

Dubbelportret van Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle
door Jacob van Campen, ca.1634

Huygens Duo
Leonore van Sloten en Willem Mook
mezzosopraan

luit

Zondag 23 juni 2019, 15.00 uur
In de Van Harenskerk, Van Harenstraat 1, 9076 BW Sint Annaparochie

Natuurlijk weet u het nog.
Frieslands meest beroemde bruidspaar ooit vormde de rode draad in de expositie
Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw (Fries museum, Leeuwarden t/m 17 maart
2019; Kassel t/m 11 augustus 2019). Aan de hand van het koppel konden bezoekers
ontdekken hoe het er aan toeging in een societyhuwelijk tijdens de zeventiende eeuw.

In Sint-Annaparochie, op de plek waar Rembrandt en Saskia elkaar het jawoord gaven op 22
juni 1634, zal het Huygens Duo het programma ‘De Ster van Huygens’ ten gehore brengen.
Dit programma vertelt de ontroerende liefdesgeschiedenis van twee tijdgenoten van
Rembrandt: Constantijn Huygens(1596-1687) en zijn 'Sterre', Suzanna van Baerle(15991637). Suzanna laat zich aanvankelijk moeilijk schaken, maar het aanhouden van
Constantijns avances leidt uiteindelijk tot een huwelijk in bijzondere gelijkwaardigheid,
wederzijds respect en gezamenlijk geluk. Wanneer Suzanna, vlak na de geboorte van het
vijfde kind, op jonge leeftijd komt te overlijden is dat dan ook een immens persoonlijk
verdriet, dat Huygens pas na enige tijd in woorden kan vatten in het ontroerende gedicht 'Op
de dood van Sterre'. Hij zal zijn Sterre vele jaren overleven maar nooit hertrouwen.
Aan de hand van brieven, gedichten en aria's van Constantijn Huygens en componisten die
hem hebben beïnvloed voert het Huygens Duo u langs dit intense liefdesverhaal.
Het Huygens Duo met mezzosopraan Leonore van Sloten en luitist Willem Mook legt zich toe
op muziek die in de zeventiende eeuw in de Nederlanden klonk. Zij stelden dit bijzondere
concertprogramma samen waarbij de muziek in de context van de geschiedenis, dichtkunst
en beeldende kunst wordt geplaatst. Het Huygens Duo was te horen in festivals als het Oude
Muziek Festival en het Reinckenfestival, en treedt regelmatig op in musea zoals het
Rijksmuseum Amsterdam, Hofwijck Voorburg, de Staatgalerie Stuttgart en The Wallace
Collection in London.
Komt u vooral luisteren naar dit prachtige muzikale liefdesverhaal op een bijzondere plek in
Sint-Annaparochie. In de kerk staat een klokmechaniek van Christiaan Huygens, het tweede
kind van Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle.
We hopen van harte u te mogen begroeten.
Graag opgave van uw komst bij Yolande Couweleers, 058-2991822 of
yolandecouweleers@gmail.com. Toegang voor leden op vertoon van lidmaatschapskaart,
niet-leden: € 17,50.
Met vriendelijke groet,

Yolande Couweleers, Lydia Janssen, Marion Schutten
Contactpersonen afdeling Friesland - Vereniging Vrienden van het Lied

