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Combattimento en Bram van Sambeek 

op zoek naar duistere kant van Vivaldi 
 

AMSTERDAM 6/1/2016 - Combattimento en fagottist Bram van Sambeek spelen zondag 

21 februari 2016 in Het Concertgebouw in Amsterdam hun nieuwe programma Dark Side 

of Vivaldi. “Antonio Vivaldi heeft tientallen concerten voor de fagot geschreven”, vertelt 

Bram van Sambeek. “Veelal virtuoos en lichtvoetig maar wij spelen de meer donkere 

concerten. In mineur, melancholisch, je proeft de smart, je voelt de pijn. Juist in deze 

stukken komt het karakter van de fagot goed tot z’n recht.”  
 

Maar er klinkt ook lichtvoetiger werk in Het Concertgebouw. Zo trakteert Combattimento met de 

Sinfonia in F-groot Fk 67 van Wilhelm Friedemann Bach het publiek op spannende dissonanten, 

emoties en uitbundigheid: typisch Sturm und Drang. Het optreden wordt afgesloten met een 

concert voor twee fagotten van Johann Gottfried Müthel, één van de laatste leerlingen van 

Johann Sebastian Bach. Combattimento-fagottist Frans Robert Berkhout treedt hierin op als 

tweede fagotsolist. 
 

Bram van Sambeek is regelmatig te gast op de grote kamermuziekfestivals van Europa en de 

Verenigde Staten. Tot 2011 speelde hij bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, waarna hij 

een solocarrière begon. Dit seizoen speelt hij als solist werken van Vivaldi via Mozart tot 

Metallica met orkesten als het Lahti Symphony Orchestra, het Gothenborg Symphony Orchestra 

en Philharmonie Zuidnederland. Bram is vaandeldrager van Red de fagot, een internationale 

campagne van het Holland Festival.  
 

De musici van Combattimento maakten onder de naam Combattimento Consort Amsterdam 

tournees in talrijke Europese landen, Zuid-Amerika, Japan, Rusland en de Verenigde Staten. Er 

werden meer dan 35 cd’s en dvd’s uitgebracht. Ze werken regelmatig samen met namen als 

Liza Ferschtman, Johannette Zomer, Wishful Singing en Scapino Ballet Rotterdam.  
 

Dark Side of Vivaldi - Combattimento en fagottist Bram van Sambeek  

Zondag 21 februari 2016, aanvang 14.15 uur  

Het Concertgebouw, Kleine Zaal, Amsterdam 

Tickets: www.concertgebouw.nl  

Informatie: www.combattimento.nl 
 

Dark Side of Vivaldi wordt ook uitgevoerd in het Muziekcentrum in Enschede (za 20 feb) en in de 

Sint Jacobskerk in Vlissingen (zo 28 feb). 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 

contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, 

email info@nieuwsmakelaar.nl. 

 

 

mailto:info@nieuwsmakelaar.nl

