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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 meerjarige productiesubsidie van het Fonds
Podiumkunsten.

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.

Händel in Italië
Centraal in dit programma staan een aantal stukken die
de jonge Georg Friedrich Händel schreef tijdens zijn
verblijf in Italië (1706-1710). Hij wijdde zich daar vooral
aan de vocale muziek en hij schreef een groot aantal
werken waarin hij een virtuoze beheersing van de
modernste Italiaanse genres laat horen: motetten,
cantates, oratoria, opera’s … Veel van dit repertoire
heeft hij nooit meer overtroffen. Er zijn echter ook
enkele prachtige instrumentale werken uit die tijd
bewaard die , zoals het intieme hoboconcert in g en het
hoogst originele vioolconcert in Bes. Een toccata geeft
een idee van zijn ook in Italië befaamde
clavecimbelimprovisaties, terwijl hij de voor Florence
geschreven opera Rodrigo (1707) opent met een heuse
instrumentale suite waarin hij laat horen dat hij ook de
Franse stijl helemaal onder de knie heeft. Verder klinkt
er muziek van enkele grootheden die Handel in Italië
leerde kennen en die hem zeker ook inspireerden: te
Venetië Gasparini en Vivaldi, te Rome Scarlatti en
Corelli.

TAKE FIVE!
Johann Sebastian Bach had al vroeg contacten in de
muziekstad Dresden, en die banden werden vanaf 1733
nog nauwer nadat zijn oudste zoon Wilhelm
Friedemann daar organist werd. Hoewel de stad vooral
bekend stond om zijn opera’s, kerkmuziek, en groots
bezette concertos, werd er toch ook kamermuziek
gemaakt. Telemann’s prachtige, late strijkersconcert in
Es bleef in een copie van de Dresdense concertmeester
Pisendel bewaard. Net zoals Telemann was Johann
Friedrich Fasch zijn carriere in Leipzig begonnen; zijn
canonische sonate, eveneens te vinden in een Dresdens
handschrift, is een ingenieus werk dat zeker de
bewondering van Bach heeft weggedragen. Een andere
triosonate die in Dresden is bewaard bleef stamt van de
Stuttgarter
hofkapelmeester
Brescianello.
Nog
obscuurder is de bijna-naamgenoot van onze eerste
violist: Johann Friedrich Schreyfogel, die een aantal
opmerkelijke concerti en vioolsonates heeft nagelaten.
Het wonderkind Johann Gottlieb Goldberg – die zijn
naam
verleende
aan
Bachs
beroemde
clavecimbelvariaties uit 1741 – was een leerling van
zowel Friedemann te Dresden als vader Bach te Leipzig;
zijn vierstemmige Sonate in c-klein is een tour de force
van contrapunt, dramatiek en virtuositeit voor alle
strijkers. Hij had het niet van een vreemde: de twee
fuga’s met inleiding die van Friedemann Bach klinken
laten horen dat hij op dit gebied niet onderdoet voor
zijn vader.
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

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.
AGENDA 2022-23: https://www.combattimento.nl/agenda
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
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