Seizoen 2020-2021

De musici
Bram Kreeftmeijer - hobo
Cynthia Freivogel – viool
Quirine van Hoek – viool
Marjolein Dispa – altviool
Diederik van Dijk – cello
Erik Olsman – contrabas
Sören Leupold – chitarrone
Pieter Dirksen – clavecimbel

ENERGIEK, VURIG EN STIJLBEWUST
Combattimento speelt barokmuziek op moderne instrumenten met de kennis
en oren van nu. We kijken door een moderne bril naar barokmuziek en doen
dan nieuwe ontdekkingen.
Samen verkennen we de grenzen van barokke extravagantie en spektakel. Hoe
klonk de muziek toen? Mag het nu een fractie ruiger? Kan het net iets
langzamer? Of juist dynamischer? Het resultaat: spannende en energieke
concerten waarmee we u verrassen en op scherp zetten.
Bekende en onbekende werken uit de 17e- en 18e-eeuwse barokmuziek
vormen de kern van ons repertoire en dan vooral de stijlen waarin fantasie en
beweging een grote rol spelen. De leden van Combattimento, ieder met
solistische kwaliteiten, dragen een schat aan opgebouwde kennis en ervaring
met zich mee en willen het publiek hier deelgenoot van maken.

Samen vormen we een hecht ensemble dat jaren heeft gewerkt en blijft
werken aan onze geheel eigen klank en speelwijze: energiek, vurig,
stijlbewust.
Combattimento wil graag de klassieke muziek samen met het publiek ervaren.
U komt ons daarom veel tegen op kleinere podia, zoals mooie kerkjes, intieme
concertzaaltjes of een oud slot. Daar zit u letterlijk dicht bij ons en wordt de
muzikale ervaring nog intenser en persoonlijker. Onderhoudende en
informatieve toelichtingen tijdens het concert schetsen de achtergrond van
deze muziek.
Kom naar onze concerten en ervaar hoe we de muziek vóór u en samen met u
tot leven brengen.
Combattimento ontvangt voor 2017-2021 meerjarige activiteitensubsidie van
het Fonds Podiumkunsten.

FLÛTE PASTOURELLE
Solist Matthijs Koene (1977) is internationaal één van de
meest vooraanstaande panfluitisten van deze tijd. Hij is de
ambassadeur van nieuw gecomponeerd repertoire, maar in
dit programma vormt vooral de traditionele verbinding
tussen de panfluit met het pastorale thema het
uitgangspunt. Het lijkt er bijvoorbeeld sterk op dat Georg
Philipp Telemann in zijn orkestsuite met een solistische flu
te pastorelle aan de panfluit gedacht heeft. Dit virtuoze
werk vormt het uitgangspunt van een programma waarin
Matthijs Koene en Combattimento elkaar op een bijzondere
wijze ontmoeten. Heel apart is ook het tripelconcert van
Christoph Graupner geschreven voor drie “d’amore”-soloinstrumenten: viola d’amore, oboe d’amore en flûte
d’amour” (panfluit). Dit programma zit vol met
verrassingen, van een imitatie van de Poolse doedelzak
(Schmelzer), een echte sonate voor panfluit (Chédeville) tot
twee spannende eigentijdse werken voor zowel panfluit
solo (Manneke) als panfluit met strijkers (Meijering).

Solist: Matthijs Koene - panfluit
Combattimento: Bram Kreeftmeijer – hobo, Cynthia Freivogel & Quirine van Hoek viool, Marjolein Dispa – altviool, Diederik van Dijk – cello, Erik Olsman – contrabas,
Sören Leupold – chitarrone, Pieter Dirksen – clavecimbel

FRIZZANTE CON ARCHI
Een programma met bruisende Venetiaanse muziek
gecombineerd met enkele fraaie werken uit de
Nederlandse ‘Gouden Eeuw’. Johannes Schenck was een
Amsterdamse gambist die met zijn Giardino
Armonico (twaalf triosonates) een meesterwerk
afleverde. Ze zijn duidelijk geïnspireerd op Corelli.
Ouderwetser van stijl zijn de sonates uit Carel
Hacquarts Harmonia Parnassia . Net zoals de sonate van
Pietro Andrea Ziani wortelen deze nog in de 17e eeuwse
consort-stijl. Tot de moderne Italiaanse richting
behoorde Tomaso Albinoni, pionier van de nieuwe 18e
eeuwse concerto-stijl, wat we horen in een fraaie
Sinfonia. Verschillende van zijn karakteristieke thema’s
inspireerden Bach tot meeslepende fuga’s, en we horen
in ons concert zowel het voorbeeld als de navolging. De
grootste Venetiaan, Antonio Vivaldi, ontbreekt natuurlijk
niet: een prachtig concert voor de mysterieuze viola
d’amore en een briljant “Concerto ripieno” met een
spetterende chaconne tot slot.
Cynthia Freivogel – viool & viola d’amore, Quirine van Hoek – viool, Marjolein Dispa –
altviool, Diederik van Dijk – cello, Erik Olsman – contrabas,
Pieter Dirksen - clavecimbel

TELEMANN, FANDANGO & TANGO
MET ISABELLE VAN KEULEN
Combattimento gaat een unieke en sprankelende
samenwerking aan met violiste Isabelle van Keulen.
Rode draad van het programma vormen vijf bijzonder
gevarieerde concerti uit het onuitputtelijke oeuvre van
Georg Philipp Telemann (1681-1767), waaronder een
vioolconcert waarin het liefdesspel tussen twee kikkers
wordt geïllustreerd, en een andere die werd
gecomponeerd als een opera-ouverture. Daarnaast
spelen we een schitterend vroeg hoboconcert , waarin
Telemann nog heel dicht bij Bach staat, en een klein
concert voor twee altviolen. Deze concerti worden
afgewisseld met enkele 18e- en 19e-eeuwse fandango’s
en de 20e-eeuwse opvolger daarvan, de tango. Dit
geweldige programma, het kleurrijke en virtuoze spel
van Isabelle en de opwindende kijk op (Barok-)muziek
van Combattimento maakt dat u deze unieke
samenwerking niet mag missen!
Solist: Isabelle van Keulen - viool
Combattimento: Bram Kreeftmeijer – hobo, Cynthia Freivogel - viool & viola d’amore,
Quirine van Hoek -viool, Marjolein Dispa – altviool, Diederik van Dijk – cello, Erik
Olsman – contrabas, Sören Leupold – chitarrone, Pieter Dirksen – clavecimbel

Van Leipzig naar Berlijn
De grote Thomascantor van Leipzig, Johann Sebastian
Bach, had belangstelling voor vooruitstrevende
muziekcentra. Aanvankelijk was dit Dresden, waar hij
regelmatig als orgel- en clavecimbelvirtuoos optrad en
in 1733 zijn oudste zoon Friedemann als organist wist
neer te zetten. Vanaf 1739, toen zijn tweede zoon Carl
clavecinist werd van Frederik II, verschoof de aandacht
naar Berlijn. Frederik II werd in 1740 Koning van Pruisen
en maakte van Berlijn in no-time een vooraanstaand
muziekcentrum. Vader Bach bezocht Berlijn twee keer
(in 1741 en 1747) en leerde daar de nieuwe muziek
kennen van o.a. Emanuel en de gebroeders Graun. Bach
noemde hun stijl met een knipoog “Berliner Blau”. Een
tijdje daarvoor had hij zijn oudste zoon Friedemann voor
vioolstudies een jaar naar Carl Heinrich Graun gestuurd;
Friedemann zou de laatste tien jaar van zijn leven in
Berlijn doorbrengen. Na Bachs dood in 1750, ging de
jongste zoon Johann Christian van Leipzig naar Berlijn
en ging in de leer bij zijn veel oudere broer Emanuel.
Cynthia Freivogel en/of Quirine van Hoek -viool, Marjolein Dispa – altviool, Diederik
van Dijk – cello, Pieter Dirksen – clavecimbel

LUST AND LOVE LOST
Dit programma met werk van twee muzikale vrienden,
Telemann en Händel, inclusief twee cantates waarin het
eeuwige thema van de liefde op wel heel verschillende
manieren wordt behandeld. Van Georg Friedrich Händel
horen we zowel de uitgebreide Ouverture tot de opera “Il
Pastor Fido”(“De trouwe herder”) alsook zijn beroemde
cantate “Armida Abbandonata” HWV 105, geschreven in 1707
te Rome. Georg Philipp Telemann schreef in 1713 zijn
Hoboconcert in d-klein, waarvan de rijke harmonie en
lijnenspel laten horen dat Bach en Telemann in hun jonge
jaren nog niet heel erg verschillend componeerden. Uit een
veel latere tijd stamt Telemanns ludieke Ouverture “La
Bizarre”, waarin hij in ieder deel speelt met de behoorlijk
strakke conventies van de barokke danssuite. Net zo speels
is de cantate “Der Weiberorden”. Deze cantate wordt verrijkt
met liefdesliedjes uit de 17e -tot en met de 20e eeuw.
Solist: Claudia Patacca – Sopraan
Regie: David Prins
Combattimento: Bram Kreeftmeijer – hobo, Cynthia Freivogel - viool & viola d’amore,
Quirine van Hoek -viool, Marjolein Dispa – altviool, Diederik van Dijk – cello, Erik Olsman –
contrabas, Sören Leupold – chitarrone & gitaar, Pieter Dirksen – clavecimbel

BLIJF OP DE HOOGTE
Bezoek regelmatig onze website en onze
Facebookpagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Meld je aan voor de nieuwsbrief door mail te sturen naar:
office@combattimento.nl
VRIENDEN WORDEN?
Bezoekers van onze concerten weten dat het repertoire van
Combattimento veelzijdig en verrassend is, de uitvoeringen
levendig en van hoge kwaliteit. Wie Combattimento heeft
horen spelen, sluit het in het hart en wil méér: Word vriend.
Vrienden zijn voor het ensemble onmisbaar.
Vrienden zijn onze trouwste en beste ambassadeurs en door
hun financiële bijdrage stellen ze ons in staat bijzondere en
verrassende projecten te blijven realiseren.
U bent al Vriend van Combattimento vanaf € 25 per
jaar. Kijk voor meer informatie op
www.combattimento.nl/Vrienden

WWW.COMBATTIMENTO.NL

E: office@combattimento.nl
Combattimento ontvangt 2017-2021 meerjarige
activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Agenda 2020-2021
11 sept 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

20:15 uur
Nieuwe Kerk,
Den Haag

13 sept 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

20 sept 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

25 sept 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

15:30 uur
Sint Jacobs kerk,
Vlissingen
20:00 uur
Domani
Venlo
20:15 uur
Chassé Theater
Breda

26 sept 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

30 sept 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

1 okt 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

16 okt 2020

Flûte Pastourelle
met Matthijs Koene, panfluit

17 okt 2020

Flûte Pastourelle
met Matthijs Koene, panfluit

18 okt 2020

Flûte Pastourelle
met Matthijs Koene, panfluit

20:15 uur
Cunerakerk
Rhenen
20:15 uur
Rabozaal Schouwburg
Hengelo
20:15 uur
De Harmonie
Leeuwarden
20:15 uur
Waalse kerk
Amsterdam
20:15 uur
Wilminktheater
Enschede
15:00 uur
De Reestkerk
Oud Avereest

Agenda 2020-2021
8 nov 2020

Leipzig naar Berlijn

15:00 uur
Sint Joriskkerk
Bredevoort

10 nov 2020

Leipzig naar Berlijn

14 nov 2020

Leipzig naar Berlijn

20:15 uur
De Drommedaris
Enkhuizen
16:00 uur
Dorpskerk
Hendrik Ido Ambacht

22 nov 2020

Frizzante con Archi

26 nov 2020

Vriendenconcert (besloten concert)

29 nov 2020

Leipzig naar Berlijn

13 dec 2020

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

16:00 uur
Oude Blasiuskerk
Delden

10 jan 2021

Telemann, Fandango & Tango
met Isabelle van Keulen

15:15 uur
Philharmonie
Haarlem

17 jan 2021

Lust and Love Lost
met Claudia Patacca, sopraan

Manoel Theatre
Valletta
Malta

11:30 uur
Schouwburg Het Park
Hoorn
20:00 uur
Amstelkerk
Amsterdam
20:15 uur
De Harmonie
Leeuwarden

Agenda 2020-2021
21 jan 2021

Frizzante con Archi

20:15 uur
Oudehoornsekerk
Alphen aan de Rijn

16 april 2021

Frizzante con Archi

18 april 2021

Frizzante con Archi

20:15
Wilminktheater
Enschede
16:00 uur
Gasthuiskapel
Zaltbommel

30 april 2021

Frizzante con Archi

2 mei 2021

Frizzante con Archi

20:15 uur
Stadsgehoorzaal
Kampen
15:00 uur
Hilton Royal Parc
Soest

