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Chimaera Trio 
Annemiek de Bruin, klarinet 
Irene Kok, cello 
Laurens de Man, piano 
 
Programma 1: ‘Liebste Almschi!’ 
(indien gewenst met verteller) 
In dit programma schetst het Chimaera Trio een portret van Alma Mahler. Aan de hand van 
fragmenten uit haar dagboeken en brieven, voorgelezen door de musici of door een verteller, maakt 
het publiek kennis met de vrouw die een spin in het culturele web van haar tijd was. Als vrouw, 
muze, vriendin of minnares van vele kunstenaars (Gustav Mahler, architect Walter Gropius en 
schrijver Franz Werfel waren de belangrijkste) vormde ze een schakel tussen vele kunsten. Stof 
genoeg voor een programma waarin originele composities en eigen arrangementen het publiek 
meenemen in een meeslepend levensverhaal. 
 
J. Strauss (1825-1899) Kaiserwalzer opus 437 [arr. LdM] 
 
R. Wagner (1813-1883) Albumblatt WWV 94 (piano solo) 
 
A. von Zemlinsky (1871-1942) Trio in d opus 3 
***  
 
A. Berg (1885-1935) Vier Stücke opus 5 (klarinet/piano) 
 
A. Mahler (1879-1964) Drie liederen [arr. LdM] 
 * Bei dir ist es traut! 
 * Der Erkennende! 
 * Ekstase! ! 
 
G. Mahler (1860-1911) Lieder eines fahrenden Gesellen [arr. LdM] 
 * Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
 * Ging heut’ morgen übers Feld  
 * Ich hab’ ein glühend Messer 
 * Zwei blauen Augen 



 

 
 
 
 
Programma 2: ‘Spectrum’ 
In dit programma maakt het publiek kennis met de eindeloze mogelijkheden van de kleurrijke 
combinatie van een blaas-, strijk- en toetsinstrument. Van een felle Middeleeuwse dans tot nieuw 
werk van jonge componisten, van een bekend meesterwerk van Brahms tot een vergeten componist, 
van intieme miniaturen tot eigen arrangementen van orkestmuziek: het Chimaera Trio laat een breed 
spectrum uit de rijke muziekgeschiedenis horen. Het nieuwe werk van de prijswinnende Tijn 
Wijbenga is het resultaat van een zowel vriendschappelijke als artistieke samenwerking. 
 
Anonymus Estampie (Robertsbridge Codex, 14e eeuw) [arr. LdM] 
 
T. Wijbenga (1995) Nieuw werk 
 
J. Brahms (1833-1897) Trio in a opus 114 
 * Allegro 
 * Adagio 
 * Andantino grazioso - trio 
 * Allegro 
 
*** 
 
E. Hartmann (1838-1898) Serenade in a opus 24 (klarinet/cello/piano) 
 * Andante 
 * Scherzo - Allegro vivace con fuoco 
 * Intermezzo - Andante 
 * Finale - Allegro moderato  
 
M. Wantenaar (1993) Berceuse  
 
E. Elgar (1857-1934) Two pieces opus 15 [arr. LdM] 
 * Chanson de Nuit  
 * Chanson de Matin  
 
H. Górecki (1933-2010) Uit: ‘Lerchenmusik’ Recitatives and Ariosos opus 53 
 * Andante moderato 
 


