Seizoen 2021-22

Combattimento
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 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 sinds 2021-2024 meerjarige productiesubsidie van
het Fonds Podiumkunsten.

FRIZZANTE
Frizzante vormt een vaste waarde in de seizoenen van
Combattimento: Een programma vol bruisende
Italiaanse barokmuziek uit het rijke en gevarieerde 18eeeuwse repertoire, maar ieder seizoen weer anders, met
nieuwe accenten! Grootmeester Antonio Vivaldi mag
natuurlijk nooit ontbreken; van hem speelt
Combattimento zowel een zwierig celloconcert alsook
een pas recentelijk herontdekte sonate voor een
ongebruikelijke kwartet-bezetting. We horen fraaie
sonates “a quattro” van Dall’Abaco, Galuppi en Caldara;
de vierstemmige strijkersbezetting gold in de achttiende
eeuw als een toetssteen voor de kunst van iedere zichzelf
respecterende componist. Daarnaast hoort u een fraai
hoboconcert van de Milanese hobovirtuoos Giuseppe
Sammartini, twee briljante sonates voor clavecimbel van
Domenico Scarlatti, en als uitstapje naar Bohemen
betoverende muziek voor twee viola d’amores van
Heinrich Biber.

VAN LEIPZIG NAAR BERLIJN
De grote Thomascantor van Leipzig, Johann Sebastian
Bach, had altijd grote belangstelling voor
vooruitstrevende muziekcentra. Aanvankelijk was dit
vooral Dresden, waar hij regelmatig als orgel- en
clavecimbelvirtuoos optrad en De grote Thomascantor
van Leipzig, Johann Sebastian Bach, had altijd grote
belangstelling voor vooruitstrevende muziekcentra.
Aanvankelijk was dit vooral Dresden, waar hij
regelmatig als orgel- en clavecimbelvirtuoos optrad en
in 1733 zijn oudste zoon Friedemann als organist wist
neer te zetten. Maar vanaf 1739, toen zijn tweede zoon
Carl clavecinist werd van Frederik II, verschoof de
aandacht naar Berlijn. De melomane Frederik werd in
1740 Koning van Pruisen en maakte Berlijn in no-time
tot een vooraanstaand muziekcentrum. Vader Bach
bezocht Berlijn twee keer (in 1741 en 1747) en leerde
daar de nieuwste galante muziek kennen: die van
Emanuel natuurlijk, maar ook van andere leden van de
hofkapel zoals tweede clavecinist Christoph
Nichelmann (een Thomas-school alumnus en een
leerling van Friedemann) en contrabassist Johann
Gottlieb Janitsch – de laatste een bijzonder begenadigd
componist van met name verfijnde kamermuziek.
Friedemann zou de laatste tien jaar van zijn leven in
Berlijn doorbrengen. In dit bijzonder gevarieerde,
aantrekkelijke programma zijn alle stukken in een
ander genre: ouverture, sinfonia, trio, concerto, kwartet
en fantasie.
Cynthia Freivogel & 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

Quattro Stagioni
Vivaldi’s fameuze Vier Jaargetijden verschenen in
1725 als onderdeel van diens Opus 8 te Amsterdam.
Ze zijn opgedragen aan de Boheemse Graaf Wenceslas
Morzin (1676-1737), die een speciale voorliefde voor
dit soort programmatische muziek aan de dag legde.
Dankzij het door hem gesuggereerde programma steeg
Vivaldi boven zichzelf uit: deze vier vioolconcerten
zijn eeuwig frisse meesterwerken, die virtuositeit,
onge-breidelde fantasie, speelsheid en diepgang met
elkaar verenigen. Het enige soortgelijke stuk uit de
Italiaanse barok is het concerto Le Quattro Stagioni
dell’anno uit 1747 van de Napolitaan Francesco
Durante. Het bleef als een clavecimbelwerk bewaard,
maar veel overtuigender klinkt het in onze
reconstructie voor strijkers: een spetterend vierdelig
concerto waarin het karakter van ieder jaargetijde
meer als eenheid gezien wordt. Als contrast klinken
twee prachtige werken met hobo van Georg Philipp
Telemann: een vroeg concert (c.1712) dat stilistisch
nog dicht bij zijn vriend en collega Bach staat, en een
veel later en daardoor veel ‘galanter’ trio met
concertant clavecimbel; het verscheen in zijn
allerlaatste publicatie met kamermuziek, de Essercizii
Musici van 1740.

SIRÈNES
Met
Sirènes
presenteert
Combattimento
een
buitengewoon aantrekkelijk programma waarin het
ensemble de dialoog aangaat met de briljante Armeense
violiste Chouchane Siranossian. Centraal daarbij
staatmuziek van drie vrouwelijke achttiende-eeuwse
componisten: Elisabeth Jacquet de la Guerre, Maddalena
Laura Syrmen (bijgenaamd “Lombardini”) en Wilhelmina
von Bayreuth. Elisabeth Jacquet was een wonderkind,
clavecinist en componist van prachtige muziek in de trant
van François Couperin. Wilhelmine von Bayreuth was de
hoogbegaafde lievelingszus van Frederik de Grote van
Pruissen. Twee mannen uit dezelfde eeuw laten we ook
nog in dit gezelschap toe, maar met goede redenen.
Antonio Vivaldi schreef een reeks vioolconcerten “voor
Anna Maria”, een briljante vioolspelende wees uit het
Venetiaanse Ospedale della Pièta en sterleerling van
Vivaldi. Deze concerten zijn bewaard in een handschrift
met alleen de solopartij voor viool; de andere partijen zijn
verloren gegaan. We horen hier een speciaal voor dit
project gemaakte reconstructie! Een andere beroemde
violiste was Lombardini, tevens auteur van levendige,
vroeg-klassieke muziek voor haar instrument. Zij werkte
nauw samen met haar man Ludovico Sirmen, eveneens
een vioolvirtuoos en componist en afkomstig uit Armenië.
Dit achttiende-eeuwse repertoire wordt afgewisseld met
bewerkingen van volksmelodieën van de hand van de
“vader dan de Armeense volksmuziek”, Komitas.

BLIJF OP DE HOOGTE
Bezoek regelmatig onze website en Facebookpagina en blijf
op de hoogte van het laatste nieuws. Meld je aan voor de
nieuwsbrief op www.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

Agenda 2021-22
14 okt 2021

Frizzante

20:15 Dorpskerk,
Leusden

17 okt 2021

Frizzante

15:00 Reestkerk,
Balkbrug

31 okt 2021

Frizzante

20:00 SintMartinuskerk, Cuijk

14 nov 2021

Leipzig naar Berlijn

15:00 Bredevoort

28 nov 2021

Leipzig naar Berlijn

11:00 Gemeentehuis,
Bloemendaal

2 dec 2021

Frizzante

20:15 Theater Hof 88,
Almelo

4 dec 2021

Leipzig naar Berlijn

16:00 Dorpskerk,
Hendrik Ido Ambacht

16 jan 2022

Lust and Love Lost

Valletta Baroque
Festival, Malta

25 jan 2022

Frizzante

20:00 Theater de Vest,
Alkmaar

15 feb 2022

Frizzante

20:15 St Aegtenkapel,
Amersfoort

Agenda 2021-22
6 maart 2022

Frizzante

15:00 Concertpodium
Soest, Hilton, Soest

10 april 2022

Leipzig naar Berlijn

16:00 Kerk, Zoelmond

23 april 2022

Frizzante

20:00 Stadsgehoorzaal
Kampen

24 april 2022

Frizzante

11:30 Schouwburg
Het Park, Hoorn

28 april 2022

Vriendenconcert

19:30 Amstelkerk,
Amsterdam

12 juni 2022

Frizzante

15:30 Muziekpodium
Zeeland

