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Antares Duo
Renate Apperloo, cello
Charlotte Gulikers, cello

Jean-Baptiste Barrière Sonate voor twee celli in G gr. t., nr. 10
(1707-1747) Andante

Adagio
Allegro

Francesco Geminiani Sonate voor cello en basso continuo in d kl. t., opus 5 nr. 2
(1687-1762) Andante

Presto
Adagio
Allegro

Reinhold Glière Duet voor twee celli, opus 53
1875-1956 Con moto

Vivace
Andantino

Luigi Boccherini Sonate voor cello en basso continuo in C gr. t., G. 6
(1743-1805) Allegro

Largo assai
Rondo allegro

David Popper Duet voor twee celli, opus 16
(1843-1913) Andante grazioso

Gavotte
Scherzo

Claudio Gardel Tango ‘Melodia de Arrabal’
(1890-1935)



Toelichting programma 5 augustus 2021 Remonstrantse Kerk Alkmaar

In de eerste helft van de achttiende eeuw vond er een verschuiving van instrumentvoorkeur
plaats die bepalend zou zijn voor het verdere verloop van de muziekgeschiedenis. De viola da
gamba, een instrument dat zowel in een basso continuo als in de hoedanigheid van solostem
hoge ogen gooide, werd steeds vaker gepasseerd ten gunste van de fretloze, flexibelere en ook
qua volume verreikendere cello. Een aantal briljante strijkers zoals de Italiaan Francesco
Geminiani en de Fransman Jean-Baptiste Barrière zorgden voor de rest. In de hoedanigheid
van virtuoos instrumentalist èn begenadigd componist wisten ze de cello niet alleen
spelenderwijs over grenzen te brengen, maar zorgden ze ook voor een stevige basis aan
handboeken en composities waarop cellisten in spe konden voortborduren. Een basis die,
ondanks het feit dat de cello het in de late achttiende eeuw vooral van Luigi Boccherini moest
hebben, sterk genoeg was, om de cello en het celloduet ook in de late negentiende en
twintigste eeuw voort te laten leven in het werk van David Popper, Reinhold Glière en een
bewerking van een beroemde tango van Claudio Gardel.

De Fransman Jean-Baptiste Barrière begon als gambaspeler, maar werd al gauw gegrepen
door de voordelen en verdere mogelijkheden van de cello. Hij blonk zo uit op het instrument
dat hij niet alleen werd aangenomen als cellist van de Academie Royale de Musique, de
voorloper van de Parijse Opera, maar ook een levenslang privilege kreeg om muziek uit te
geven. In die tijd was het uitgeven van muziek in Frankrijk aan strikte voorwaarden
verbonden en het belangrijkste was dat de koning je het moest gunnen. Normaal werd een
privilege voor de duur van zes jaar verstrekt, maar Barrière kreeg meteen een levenslange
toestemming om naar eigen inzicht muziek uit te geven.
Hij maakte er dankbaar gebruik van en hij publiceerde vier boeken met cellosonates naast een
boek met klaviersonates en een met sonates voor het hoogste lid van de gambafamilie, de
pardessus de viole. Die Sonates voor cello zijn alle van het destijds gebruikelijke model
solosonate met basso continuo. Alleen de vierde sonate in het vierde boek, de Sonate in G
voor twee celli, onderscheidt zich omdat het daadwerkelijk een duet is. In de drie delen zijn
de twee celli volledig gelijkwaardig. Alleen het middendeel het Adagio is een lyrisch arioso
waarbij de ene cello duidelijk de boventoon voert.

Ook de Italiaanse componist en violist Francesco Geminiani betekende veel voor de cello.
Hoewel deze generatiegenoot van Johann Sebastian Bach zijn vizier vooral richtte op de viool
en met zijn in 1731 uitgegeven The art of playing the violin de stand van zaken voor de viool
van dat moment vastlegde, schreef hij met zijn zes cellosonates op. 5 geschiedenis. Geminiani
combineerde de Franse viola da gambatraditie in deze sonates met zijn eigen vooruitstrevende
viooltechniek en zijn compositielessen van Arcangelo Corelli. Het resultaat is een set
cellosonates die de cello daadwerkelijk op een hoger plan bracht. Vooral de Sonate op. 5 nr. 2
in d is zowel speltechnisch als emotioneel, zeker voor die tijd, een tour de force. Bovendien
behandelde Geminiani de basso continuo en de solocello als twee volstrekt gelijkwaardige
partijen wat blijkt uit het feit dat ze elkaar regelmatig kruisen. Juist hierom werkt deze
cellosonate ook uitstekend in een uitvoering voor twee celli.

Hoewel de cello het in de late achttiende en vroege negentiende eeuw vooral moest hebben
van een begenadigd componist en cellospeler als Luigi Boccherini, en Haydn, ondanks twee
celloconcerten, en Mozart relatief weinig aandacht hadden voor het instrument, was het
uiteindelijk Ludwig van Beethoven die de toon zette voor de verdere negentiende en
twintigste eeuw. Met vijf cellosonates legde hij een fundament waarop ook de Russische
componist en violist Reinhold Glière zijn Tien duetten voor twee celli op. 53 bouwde.



Glière, leermeester van onder anderen Sergei Prokofjev en Aram Katsjatoerjan, nam de
romantische stijl van Rimski-Korsakov mee de twintigste eeuw in en blonk vooral uit in grote
dramatische werken zoals symfonieën opera’s en balletten. Ook zijn bescheidener
kamermuziekwerken bevatten vele sporen van het grootse dramatische gebaar waarin de
Russische romantische lyriek, de volksmuziek en een vrije opvatting van traditionele vormen
samenkomen. Glière schreef de werken, waaruit een selectie van drie delen klinkt, in 1911
voor de Russische cellist Rudolf Erlich. Een criticus schreef naar aanleiding van deze
miniaturen: ‘Glière blinkt uit als melodicus en begrijpt de contouren van de Russische stijl als
geen ander. Hij heeft een meesterlijke kennis van de instrumenten en hun resonantie; daarom
zijn deze stukken verbazingwekkend rijk en zo enorm goed geschreven.’

De eerder genoemde Luigi Boccherini was ongetwijfeld een van de componisten die Glière
bestudeerd had voordat hij zo intens voor cello schreef. Boccherini was niet alleen een
begenadigd componist, hij gold ook als een van de grootste cellovirtuozen van zijn tijd.
Hoewel een cellist in die tijd nog niet kon leven van een bestaan als solist, verrijkte hij het
repertoire met meer dan dertig sonates voor cello en basso continuo. Vooral de set van zes
sonates met de Sonate in C G 6 die hij in 1771 in Londen publiceerde staat te boek als een
van de beste verzamelingen sonates voor de cello uit die tijd. De Sonate wordt tegenwoordig
veelal gespeeld met een uitwerking van het basso continuo voor klavier, maar een versie voor
twee celli vertelt bovenal hoe goed Boccherini het instrument kende en beheerste. De
driedelige sonate, met een prachtig middendeel waarbij de solocello alle gelegenheid krijgt de
melodielijn te versieren, is daarbij niet alleen een state of the art-sonate over de stand van de
cello in de laatste kwart van de achttiende eeuw, maar ook een schitterend lyrisch werk dat
niet voor niets tot het vaste repertoire van ambitieuze cellisten behoort.

In de late negentiende en vroege twintigste eeuw werd de cello-eer vooral hoog gehouden
door de Tsjechische componist en cellist David Popper. Zijn Hohe Schule des
Violoncellospiels – Vierzig Etüden fúr Violoncello solo op. 73 geldt tegenwoordig als een van
de belangrijkste bronnen voor de huidige cellotechniek. Met zijn Duet of Suite voor twee
celli op. 16 eerde hij in 1876 de barokke inspiratie van Johann Sebastian Bach en liet hij
ondertussen de invloed van enerzijds Johannes Brahms en anderzijds Richard Wagner om de
voorrang strijden. Het resultaat is alleen al in de eerste drie delen van de vijfdelige suite van
een enorme rijkdom. Melodische inventiviteit en complexe harmonische passages strijden om
de voorrang in een duet dat boven alles vooral meeslepend is.

Dat de cello, en dus ook een duo van twee celli gemaakt lijkt voor de Argentijnse tango,
bewijst het Antares Duo aan het slot van deze beknopte geschiedenis van de cello met een van
de bekendste titelsongs van Carols Gardel. Gardel geldt als een van de belangrijkste figuren
van de opkomst van de Argentijnse tango in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Toen
hij in 1935 op 45-jarige leeftijd omkwam bij een vliegtuigongeluk bereikte deze ‘koning van
de tango’ zelfs een mythische status. Een status die voortleefde in diverse films rond de
zanger zoals Melodía de Arrabal uit 1933, een film net als onder andere El Día que me
quieras (1935) vooral gemaakt om de baritonale stem van Gardel en zijn zwoele tango’s voor
het voetlicht te brengen. Met de bewering van de titelsong van Melodía de Arrabal voor
twee celli maken de cellisten in elk geval de veelzijdigheid en brede inzetbaarheid van deze
instrumentcombinatie volledig duidelijk.

Paul Janssen



Antares Duo

De Nederlandse celliste Renate Apperloo is woonachtig in Duitsland waar ze haar
masteropleiding cello bij Leonid Gorokhov aan de Hochschule für Musik, Theater und
Medien in Hannover volgt. Hieraan voorafgaand studeerde ze aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Mick Stirling. Renate was meerdere malen te horen op verschillende radio- en
televisieprogramma’s zoals Podium Witteman en AVROTROS Spiegelzaal. Gedurende haar
studie speelde ze op diverse festivals o.a.: het Grachtenfestival, International Holland Music
Sessions, Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht van Janine Janssen en Strijkkwartet
Biënnale Amsterdam. Ze heeft verschillende beurzen en onderscheidingen in ontvangst
mogen nemen, onder anderen: Stipendium der Region Hannover (2020/2021), “het Kersjes
Fonds” Strijkkwartet Stipendium (2021), Yehudi Menuhin Foundation “Live Music Now”
Hannover (2019), Stichting Niemeijer Fonds en ze was prijswinnares bij het Prinses Christina
Concours. Renate is een gedreven kamermusicus en momenteel celliste in het Helikon Quartet
(opgericht in september 2015). In juni zullen ze hun debuut CD uitbrengen bij het
internationale label “Cobra Records” met strijkkwartetten van Maarten ter Horst. 
Als soliste debuteerde ze in oktober 2017 Tsjaikovski’s Rococo Variaties met het
Mozartorkest. Daaropvolgend soleerde ze in april 2018 het Dubbelconcert van Brahms
met Symfonieorkest Haerlem. Ze ontving masterclasses van Leonid Gorokhov, Maria Kliegel,
Wen-Sinn Yang, Reinhard Latzko, Jérôme Pernoo en Pieter Wispelwey.

Charlotte Gulikers begon op acht jarige leeftijd met cello spelen. Ze volgde haar Bachelor
studie bij Maarten Mostert aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij in september
2018 haar diploma behaalde. Momenteel studeert zij bij Pieter Wispelwey in de master
opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 2015 volgt zij naast haar modern
cello lessen ook barokcello lessen. Charlotte volgde diverse masterclasses, zowel op modern
cello als op barokcello. Zij won drie prijzen bij het Prinses Christina Concours, en tijdens het
Britten Celloconcours ontving zij een eervolle vermelding (2013). Charlotte soleerde met
Camerata Amstelveen en met het Viotta Symfonieorkest, speelde verschillende keren in het
Nationaal Jeugd Orkest en is sinds 2019 lid van het internationale Theresia Orchestra. Als
kamermuziekensemble geeft ze veel concerten met haar broer (viool) als Gullikers Duo en
met het Antares Duo, daarmee speelde ze o.a. op het Janine Jansen Festival in Utrecht.
 Charlotte speelt op een Cornelis Weel cello uit 1853, Utrecht.

https://symfonieorkesthaerlem.nl/

