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Combattimento reist 
van Bach naar klassiek  
Concerttournee met Cynthia Miller Freivogel 
  

11/4/2017 | Combattimento speelt van 10 t/m 14 mei het nieuwe programma Van Bach 
naar Klassiek in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De dood van Johann 
Sebastian Bach in 1750 luidde het einde van de barok en het begin van de ontwikkeling 
naar de klassieke periode in. Aan de hand van prachtige muziekstukken en 
verhelderende toelichtingen neemt Combattimento het publiek mee naar deze spannende 
periode. Ze spelen werken van Johann Sebastian Bach, van zijn zonen Carl Philipp 
Emanuel en Wilhelm Friedemann, maar ook van minder bekende namen als Graun, 
Janitsch en Nauman. Cynthia Miller Freivogel is in deze concertreeks de eerste violiste. 
Zij is onder meer artistiek leider van het Baroque Chamber Orchestra of Colorado. 
 

“Barokmuziek is vanuit de bas opgebouwd. Het heeft meestal een doorgaande beweging en alle 
stemmen zijn even belangrijk”, zegt muziekwetenschapper Pieter Dirksen, klavecinist van 
Combattimento. “In muziek uit de klassieke periode is over het algemeen de bovenstem, de 
melodie het belangrijkste. Ook is deze muziek contrastrijker en heeft het veelal een meer 
dramatisch karakter.” 
 

Improviseren 
Meer dan anders dicht Combattimento zich in Van Bach naar Klassiek bepaalde vrijheden toe. 
Pieter Dirksen: “De stukken vragen erom. Het klavecimbelconcert van Carl Philipp Emanuel  
Bach en de cellosonate van Graun bieden gelegenheid voor het improviseren van vrije 
cadensen, die kans pakken we met beiden handen aan! Voor mij persoonlijk is Sinfonia in F van 
Wilhelm Friedemann Bach het mooiste werk van de avond. Een karakteristiek en wild stuk dat 
midden tussen barok en klassiek instaat. We hebben er sowieso een gevarieerd programma 
van gemaakt: zeer toegankelijk voor de beginnende luisteraar maar ook vol interessante 
ingrediënten voor de kenner.” 
 

Van Bach naar Klassiek | Combattimento  
 

Wo 10 mei 2017 20.00 uur    Amsterdam, Waalse Kerk 
Do 11 mei 2017 20.00 uur   Utrecht, Geertekerk 
Za 13 mei 2017 20.15 uur    Rotterdam, De Doelen / Jurriaanse Zaal 
Zo 14 mei 2017 14.00 uur     Den Haag, Paleiskerk 
 

Tickets & Info: www.combattimento.nl of via de websites van de zalen. 
 

 

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 johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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