Sint Jorisconcert
zondag 14 november 2021

Combattimento
Cynthia Miller Freivogel en Quirine van Hoek viool
Marjolein Dispa altviool
Diederik van Dijk cello
Pieter Dirksen clavecimbel
https://www.combattimento.nl/

Programma:
Christoph Nichelmann
1717-1762

Sinfonia in F-groot, voor 2 violen, altviool en bc
Allegro - Andante - Presto

Johann Gottlieb Janitsch
1708-1763

Trio in g-klein voor viool, altviool en continuo
Adagio - Allegretto - Allegro assai

Carl Philipp Emanuel Bach
1714-1788

Concert in a-klein (Wq 1)
voor clavecimbel en strijkers
Allegretto - Andante - Allegro ma non tanto

Joh. Christoph Friedrich Bach
1732-1795

Quattuor II in Bes-groot
voor 2 violen, altviool en cello
Allegro moderato - Andante - Menuet & Trio

Johann Sebastian Bach
1685 – 1750

Suite in a-klein (BWV 1067r
voor 2 violen, altviool en bc
(reconstructie: Werner Breig)
Ouverture - Rondeau - Bourree I-II - Sarabande -

Twee vragen:

Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen geluidsen/of beeldopnamen van het concert te maken.


Wilt u ons helpen de verspreiding van het Corona-virus tegen
te gaan door de geldende corona-maatregelen in acht te
nemen en onze aanwijzingen op te volgen? Alvast bedankt!

De grote Thomascantor van Leipzig, Johann Sebastian Bach, had altijd veel
belang-stelling 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 Thomasschool 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 zes stukken in een ander genre: suite, sinfonia, trio,
concerto, kwartet en fantasie!

Sinds 2018 is Cynthia Freivogel medeartistiek leider van Combattimento. Tevens is
Cynthia concertmeester van de Baroque
Chamber Orchestra of Colorado en van het
ARTEK chamber orchestra in New York.
Daarvoor was zij gastaanvoerder en
concertmeester van de Handel and Haydn
Society (Boston), Concerto Köln, Vox Luminis
en Joshua Rifkin’s Bach Ensemble. Naast vele
optredens als soliste op barokviool speelde zij
in diverse kamerorkesten over de gehele wereld.

Quirine van Hoek is een veelzijdig violiste en
onderscheidt zich door haar stijlbewuste,
energieke en fijnzinnige spel. Ze speelt zowel
modern viool als barokviool en af en toe maakt
ze een uitstapje naar de altviool. Ze houdt er
van om de uithoeken van de muziek op te
zoeken: van het authentiek uitvoeren van oude
muziek tot het arrangeren en uitvoeren van
muziek voor minder gebruikelijke
samenstellingen. Kleinere ensembles hebben
haar voorkeur.
Marjolein Dispa was prijswinnaar bij de
‘Internationale Musiktage Goslar’, het Charles
Hennen kamermuziekconcours en was met het
NOG-Ensemble laureaat bij de
presentatieconcerten van het Nederlands
Impresariaat. Zij volgde haar opleiding bij Ervin
Schiffer in Tilburg, Amsterdam en Brussel en
studeerde kamermuziek bij het AmadeusKwartet aan de ‘Kölner Musikhochschule’.
Diederik van Dijk is een veelzijdige cellist met
een speelpraktijk die een breed spectrum van
de muziekgeschiedenis bestrijkt. Hij speelt
zowel barok als moderne cello en in een niet
heel ver verleden ook nog (elektrische) gitaar,
maar hij is nu vooral als cellist actief. Recent
speelde hij onder andere bij het Orkest van de
18e Eeuw, Les Muffatti, Insomnio, de Nieuwe
Philharmonie Utrecht, het Metropole Orkest,
Amsterdam Baroque Orchestra, en in de
producties van Holland Opera.
Pieter Dirksen studeerde muziekwetenschap
en publiceerde een groot aantal boeken,
artikelen en edities op het gebied van de
barokke (klavier-)muziek. Hij promoveerde in
1996 cum laude op een proefschrift over de
orgel- en clavecimbelmuziek van Jan
Pieterszoon Sweelinck (Praemium Erasmianum
1997).

Sint Jorisconcerten
seizoen 2021 - 2022

Het kan (hopelijk) weer!
We delen tijdens het concert mee
of we onze traditie van contact
met de musici en met elkaar onder
het genot van een glas wijn of fris
in de huidige omstandigheden
kunnen laten doorgaan.
Om deze door beroepsmusici
verzorgde concerten te kunnen
blijven organiseren, is een goede
financiële basis nodig.
Daarom vragen wij u om een vrije
bijdrage met als richtbedrag € 12,- .
Uw bijdrage is hard nodig!
Alvast hartelijk dank.

Stichting Sint Joris Concerten Bredevoort

Bankrekening
NL29 RABO 0126 3273 86

Volgende concert: 12 december
Noota Saxofoon Duo
Marijke Schröer saxofoon
David Christóbal Litago saxofoon

www.sintjorisconcerten.nl info@sintjorisconcerten.nl
Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging toegestuurd
per email. Afmelden kan via de website of met een mail naar
info@sintjorisconcerten.nl

