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Fundado em 1982 pelo violinista Jan Willem de 
Vriend, e por ele dirigido desde então, Combatti

mento Consort Amsterdam é um conjunto espe
cializado na interpretação da música escrita entre 
1600 e 1800, período de que aborda amplo e varia
do repertório, que se estende de peças destinadas a 
pequenos e médios grupos instrumentais, a óperas e 
oratórios. Em seus programas, o grupo costuma asso

ciar composições consagradas a obras praticamente 
desconhecidas, muitas das quais disponíveis apenas 
em manuscritos. O nome Combattimento Consort 
ressalta um dos traços típicos da música barroca: os 
artistas que formam o conjunto (consort) travam um 

constante embate (combattimento), voz contra voz, 
e criam com esse contraste um resultado harmonioso 
e de grande beleza. 

Jan Willem de Vriend estudou violino com Davina 
van Wely, nos Conservatórios de Amsterdã e Haia, e 
tocou praticamente no mundo inteiro, em conjuntos 
de câmara das mais variadas formações. Além de 
suas atividades à frente de Combattimento Consort 
Amsterdam, de Vriend tem sido também bastante 
requisitado como maestro - já se apresentou como 

regente convidado de numerosos conjuntos e or
questras da Holanda, da Alemanha e da Suíça -, 
como professor - vem ministrando concorridas mas
ter classes nos Estados Unidos e na Europa - e como 

jurado de prestigiosos concursos internacionais de 
violino. Jan Willem de Vriend tem se destacado ain
da por seus arranjos de óperas de Monteverdi, apre
sentados, sob sua direção, na Holanda, na Suíça e nos 
Estados Unidos. 

Os integrantes de Combattimento Consort, cujo 
trosamento propicia interpretações das mais ap1 

das, geralmente tocam em instrumentos feitos n~ 

cuia XIX. Optaram por esse instrumental para 
gurar que em suas apresentações em grandes s 
de concerto não se comprometesse a sonoridade 
peças, sobretudo daquelas escritas para peque 
formações, o que aconteceria se adotassem ins· 
mentas mais antigos, de sonoridade mais int1m11 

Ao longo de seus mais de 20 anos de existência, o 
junto tem tocado séries regulares de concerto. 
Holanda e já realizou diversas turnês na Europa, 

Américas do Norte e do Sul e no Japão. Combatti 
to Consort costuma ter membros do próprio gr 
como solistas das peças concertantes que aborda, 
vem contando também com a colaboração de art 
convidados como Barbara Bonney, Andreas Sd 
Anthony Rolfe Johnson, Thomas Zehetmair e Sal 
Meyer, bem como se apresenta ao lado de outros 1 
pos, como o Collegium Vocale Gent. 

A discografia de Combattimento Consort Ams 
dam inclui diversos títulos, os mais recentes d 
gravados para o selo Bona Nova, especializado 

música antiga. Muitas de suas gravações foram 
miadas pela revista musical holandesa Luister. 

fonte: http ://wwwcombat1 1 mento-consort-amsterdam . nl~nde 
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Concerto Extra-assinatura 

13 de maio, sexta-feira, 21 h 

Gordan Nikolic, Violino Solista Leon Berendse, Flauta Solista 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Sinfonia da Cantata "Am Abend aber 
Antonio Ludo Vivaldi (1678-1741) 

Concerto "Grosso Mogul", em Ré maior, RV.208 1 O' 
Allegro derselbigen Sabbaths", BWV.42 8' 

Johann Sebastian Bach 
Concerto para 3 Violinos e Orquestra, 

Grave - Recitativo 
Allegro 

em Ré maior, BWV.1064a 12' Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 

Suíte da Ópera-balé (reconstrução de Pieter Dirksen) 

Al legro 
Adag io 
Allegro 

"Les Surprises de l'Amour" 20' 

Contredanse - Rondeau tendre -
Descente de Diane (Majesteusement, sans lenteur) -
Sommeil d'Endymion (sans lenteur) -

Tomaso Giovanni Albinoni (1671 - 1751) 

Concerto em Sol para 2 Oboés e Orquestra, 

Prélude - Loure - Menuet -
Tambourin - Gavotte -
Deuxieme Gavotte -

opus 9, nº 6 12' Sommeil - Orage -

Allegro 
Adagio 
Allegro 

Air pour les Gladiateurs (crotoniates) -
Mouvement de chaconne 

*O Concerto de Zavateri é interpretado com base em impresso do século XVIII que contém trabalhos de Lorenzo Gaetano Zavateri -
Concerti da chiesa e da camera, opera prima, 1935. Sua apresentação é possível graças à Biblioteca do Conservatório Real de Bruxelas 

{número da coleção: B.BC. 13.933), instituição à qual Combattimento Consort Amsterdam agradece. 
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Primeiros Violinos Violoncelo Oboés 
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Chris Duindam Contrabaixo 
Peter Jansen Fagote 

Segundos Violinos Jos Larnmerse 

Eva Stegeman Cravo 
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