SEIZOEN 2019 – 2020

Bram Kreeftmeijer
Cynthia Freivogel
Quirine van Hoek
Marjolein Dispa
Diederik van Dijk
Erik Olsman
Sören Leupold
Pieter Dirksen

hobo
viool & viola d’amore
viool
altviool
cello
contrabas
chitarrone
clavecimbel

ENERGIEK, VURIG EN STIJLBEWUST
Combattimento speelt muziek uit de
barokperiode. 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 een geheel eigen
klank en speelwijze: energiek, vurig, stijlbewust.
Het ensemble komt graag dicht bij u en wil klassieke
muziek levendig en boeiend voor u maken. 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 beleeft u de
muzikale ervaring nog intenser. Onderhoudende en
informatieve toelichtingen tijdens het concert geven u een kijkje in de achtergrond van deze muziek.
Combattimento speelt op moderne instrumenten,
in de overtuiging dat de klankintensiteit hiervan
beter aansluit bij de luisterpraktijk van de hedendaagse concertbezoeker. We kijken door een moderne bril naar barokmuziek en doen dan nieuwe
ontdekkingen. Dat is vooral een experimentele aangelegenheid die tijdens de repetities vorm krijgt.
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. Kom naar onze concerten
en ervaar hoe we de muziek voor u tot leven brengen.
Combattimento ontvangt 2017-2021 meerjarige
activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

CONTRASTEN
LAVINIA MEIJER EN COMBATTIMENTO GAAN DOOR
DE EEUWEN HEEN
Lavinia Meijer gaat met de musici van
Combattimento de dialoog aan in een heel gevarieerd programma! Centraal staan de vroegste harpconcerten (van Georg Friedrich Händel en Georg
Christoph Wagenseil) en strijkersstukken van Händel en Friedemann Bach, en deze muziek afkomstig uit de late Baroktijd wordt afgewisseld met een
contrastrijke keuze uit het repertoire van de 14e, 16e,
18e en 20e eeuw: half-geimproviseerde estampies,
experimentele fantasias, meeslepende grounds en
up-to-date minimal music!

BAROCK & ROLL

In de Baroktijd waren er telkens weer
componisten die de in wezen hoofse barokmuziek
zo nu en dan aan de kant zetten en met behulp van
uit de volksmuziek afkomstige ritmes en patronen
hun fantasie de vrije loop lieten. Antonio Vivaldi is
natuurlijk het bekendste voorbeeld hiervan. Maar in
de zeventiende eeuw was het eigenlijk nog veel gebruikelijker. In de jigs, airs en hornpipes van Purcell
zit ontegenzeggelijk heel veel “folk”, in de dansen
van Merula en Falconieri horen we de opzwepende
ritmes van de Italiaanse straat, terwijl Schmelzer en
Biber Poolse doedelzakspelers en zigeunerviolisten
laten opdraven. Veel van deze muziek staat natuurlijk dicht bij improvisatie, en de spelers van Combattimento hebben dit element dan ook volop geïntegreerd in dit swingende programma!

FRIZZANTE!
Een programma vol bruisende Italiaanse
barokmuziek uit het rijke en gevarieerde 18e-eeuwse repertoire! Grootmeester Antonio Vivaldi mag
natuurlijk niet ontbreken; van hem spelen we het
betoverende Concert voor viola d’amore en luit. We
beginnen en eindigen met een specialiteit van de
betere Italiaanse componisten. Namelijk de sonata
“a quattro” voor strijkers en continuo, in feite directe voorlopers van het klassieke strijkkwartet. We
horen sonates ä quattro” van Albicastro (met een
hobosolo beroemd geworden door “Scala”), Scarlatti en Galuppi. Daarnaast spelen we een meesterlijk hoboconcert, maar welke bekende (Italiaanse)
componist daarachter schuil gaat, is helaas onbekend. Een andere componist waarover ook nauwelijks iets bekend is, is Bernardo Storace. Van hem
spelen we een spetterende Ciacona. Een Italiaanse
wijnproeverij mag hierbij uiteraard niet ontbreken.
Met speciale, temperamentvolle wijnen uit de geboortestreken van de componisten die uw zintuigen
tezamen met het muzikale deel van het programma
op ongekende wijze zullen prikkelen.

KERST MET COMBATTIMENTO!
MET CRISTINA GRIFONE, SOPRAAN

Het Kerstprogramma van Combattimento is
ideaal om in die typische decembersfeer te komen!
En daarom starten we met de wonderschone ariameer een visioen- voor trompet en sopraan van
Händel. Vervolgens het onmisbare Kerstconcert
van Corelli en een intieme koraalbewerking voor
sopraansolo van de Noordduitser Franz Tunder. En
aansluitend enkele betoverende bewerkingen van
Franse kerstliedjes van Marc-Antoine Charpentier
en Nederlandse kerstliedjes door Combattimento.
Maar Bach mag natuurlijk ook niet ontbreken in
deze feestmaand. Naast enkele kleinere werken
spelen we van hem het feestelijke en heel “pastorale” Tweede Brandenburgse Concert. Het concert
wordt afgerond met de fameuze echo-aria uit
Bachs Weihnachtsoratorium, met een verrassing
tot slot …

AGENDA
FRIZZANTE
24 september 2019
6 december 2019
31 maart 2020
14 april 2020
3 mei 2020

Kunstdagen
Cultura
TAQA Theater De Vest
Sint Aegtenkapel
St. Martinuskerk

Wittem
Ede
Alkmaar
Amersfoort
Cuijk

20:15
20:15
20:15
20:15
16:00

KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN

Hellevoet Klassiek
Theater Hof 88
Podium Zuidhaege

Hellevoetsluis
Almelo
Assen

12:00
20:15
12:00

KAARTEN
KAARTEN		
KAARTEN		

Heerhugowaard
Zaandam
Vlissingen
Arnhem
Haarlem
Leeuwarden
Rotterdam
Wageningen
Breda
Kampen
Zutphen

11:00
20:15
20:00
11:00
15:15
20:30
11:00
20:15
20:30
20:15
20:00

KAARTEN		
KAARTEN
KAARTEN
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN		

BAROCK & ROLL
29 september 2019
28 november 2019
19 januari 2020

CONTRASTEN

MET
24 november 2019
4 december 2019
7 december 2019
8 december 2019
5 januari 2020
9 januari 2020
12 januari 2020
13 januari 2020
17 januari 2020
18 januari 2020
7 februari 2020

LAVINIA MEIJER
Cool Kunst en Cultuur
Zaantheater
St. Jacobskerk
Musis
Philharmonie
De Harmonie
De Doelen
Theater Junushoff
Chassé Theater
Stadsgehoorzaal
Hanzehof

KERST MET COMBATTIMENTO
15 december 2019
22 december 2019
22 december 2019

MET CRISTINA GRIFONE, SOPRAAN
Wilminktheater
Enschede
14:30
De Kom
Nieuwegein
11:00
Toonzaal
Den Bosch
16:00

KAARTEN		
KAARTEN		
KAARTEN

4 STAGIONI!
3 november 2019
Gasthuiskapel
Zaltbommel
16:00
2-5-december 2019 nemen wij 4 Stagioni! op in de Waalse Kerk, Amsterdam.
De release staat gepland voor het voorjaar 2020! Houdt ons website
in de gaten voor het laatste nieuws!

KAARTEN		

PROJECTEN
31 maart 2020
De Kom
Nieuwegein
			
			
17 maart 2020
Arachon
Frankrijk
			
20 maart 2020
Parijs
Frankrijk
			

Kinderconcerten
i.s.m. De Kom en
Kunst Centraal
Pearl i.s.m.
Scapino Ballet Rotterdam
Pearl i.s.m.
Scapino Ballet Rotterdam

BLIJF OP DE HOOGTE
Bezoek regelmatig onze website en onze
Facebookpagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Nog makkelijker: stuur uw e-mailadres
aan office@combattimento.nl en ontvang regelmatig onze e-nieuwsbrief.

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: Vriend worden bijvoorbeeld. 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. Bijvoorbeeld de productie van een nieuwe CD
of samenwerking met een (internationale) top-solist.
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.
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