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Lindegaardskoncerterne i Lyngby er også til for borgerne i Gentofte Kommune 
I vinteren 2015 fandt gentofteborgeren, Kurt Wessel Hansen, der lige har rundet de 80 år, sammen med to 

super professionelle musikere, ægteparret Anette og Helge Slaatto. Kurt var dengang formand for 

Lindegaardens Venner og medlem af bestyrelsen for Fonden Kulturstedet Lindegaarden, der ejer den 

firelængede bondegård Lindegaard i Bondebyen i Lyngby. Sammen besluttede de at skabe et koncertmiljø på 

Lindegaarden og tilbyde klassiske koncerter af høj kvalitet i rammer, der afviger fra det normale. 
 

 
 

 

Salen på Lindegaarden kan kun klare et publikum på ca. 130 personer, og der er ingen scene. Men idéen var 

netop at skabe et koncertmiljø med en meget intim stemning for både publikum og musikere. I konceptet 

indgik også, at der skulle være mulighed for at indlede koncerterne med en kulinarisk oplevelse.  

”Vi havde vores første koncert i september 2015, og i de fire første sæsoner har der været seks koncerter 

hvert år. Det er Anette og Hege, der tager sig af det musikalske, mens jeg tager mig af de fleste praktiske ting 

som f.eks. billetter, annoncering, mad, hjemmeside og FaceBook”, siger Kurt Wessel Hansen, som i øvrigt også 

er en af de drivende kræfter i folkedanserforeningen Spillemandsdansen, der også holder til på Lindegaarden. 

”Vi er et godt team, og vi arbejder virkelig godt sammen”. 

Lindegaardskoncerternes femte sæson 
Koncertprogrammet for den kommende sæson er klart. Også i år er lykkedes for koncertarrangørerne at 
engagere mange prisbelønnede musikere, og koncertrækken er i denne sæson suppleret fra seks til syv 
koncerter. 
En del af musikerne har spillet på Lindegaarden tidligere, mens andre besøger koncertstedet første gang. 
Blandet musikerne er der både garvede og velkendte musikere og nye prisbelønnede stjerner. Musikken de 
spiller er bredt sammensat. Noget er gammelt og velkendt, mens andet helt nykomponeret. "Vi har lagt stor 
vægt på at engagere unge talenter, der kan tilføre musikken nye kræfter. Det er både inspirerende for os 
garvede musikere og til stor inspiration for de unge musikere," siger Helge Slaatto, der nu sammen med sin 
hustru Anette og Kurt Wessel Hansen åbner Lindegaardskoncerternes femte sæson. Repertoiret er musikalsk 
meget bredt fra gammelt velkendt til nykomponeret, og det spænder vidt såvel stilmæssigt som geografisk. 
Blandt andet byder Kvartetten Kottos med den verdensberømte akkordeonist Bjarke Mogensen på 
”Verdensmusik”. Trio Alpha byder på musik fra fremmede himmelstrøg. De spiller egne arrangementer af 
klezmermusik samt svensk, georgisk og armensk folkemusik. Sorgenfri Kirkes organist Peter Navarro-Alonso 
spiller i øvrigt saxofon i Trio Alpha. Julekoncerten er for tredje gang med den verdenskendte cellist Andreas 
Brantelid, som i år har følgeskab af tidligere omtalte Bjarke Mogensen, og som sædvanligt er det Bengt 
Forsberg ved flyglet 
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Sæson med stjernemusikere og julebuffet 
 

Som sædvanlig indledes alle koncerterne med en buffét for dem, der ønsker at sætte et ekstra krydderi, på 
koncertoplevelsen, og det er igen Dan-Catering, der står for lækkerierne Herlev. ”Det har været en stor succes, 
som størstedelen af vores publikum har deltaget i, og det giver en dejlig forberedelse til den efterfølgende 
koncert”, fortæller Kurt Wessel Hansen, der er ansvarlig for menuerne. 
 
Sæsonens første koncert afholdes den 27. september. Det er violinisten Helge Slaatto og Anette Slaatto på 
bratsch, der indleder sæsonen. Med sig har de sønnen Jonathan Slaatto på cello og Tanja Zapolski på klaver. 
På programmet står værker af Fauré og Brahms samt uropførelse af et værk Færingen Sunleif Rasmussen har 
komponeret specielt til Helge og Anette Slaatto og Lindegaardskoncerterne. 
 
Koncerten den 25. oktober er med de prisbelønnede musikere i Duo Ventus. "De nye stjerner spiller fantastisk 
og har vundet mange priser. De er ikke så kendte endnu, men jeg har hørt dem til en kongres på 
konservatoriet, hvor de spillede helt fantastisk," siger Anette Slaatto. På programmet står musisk af bl.a. Carl 
Nielsen og Mozart. 
 
Ved koncerten den 29. november præsenteres endnu to unge prisbelønnede stjerner, Anna Egholm, violin, 
som tidligere har spillet på Lindegaarden og Jonas Frølund, Klarinet. De akkompagneres af kapaciteten Bengt 
Forsberg, klaver, som adskillige gange har medvirket ved Lindegaardskoncerterne. ”Jeg holder utroligt meget 
af de to ungemusikere, som jeg blandt andet hørte ved Kammermusikfestival på Lundsgaard Gods Kerteminde 
i 2018”, siger Kurt Wessel Hansen. På programmet står værker af Carl Nielsen, Niels W. Gade, Aram 
Khachaturian,   Grigoras Dinicu, Maurice Ravel og Eugene Ysaÿe. 
 

 
 

Cellisten Andreas Brantelid behøver næppe en nærmere præsentation. Han er elsket og kendt af de flest 
musikelskere - også udenfor landets grænser. Andreas Brantelid er for tredje gang gæst ved julekoncerten på 
Lindegaarden. Den 20. december giver han dobbeltkoncert sammen med den verdenskendte akkordeonist, 
Bjarke Mogensen, som også tidligere har spillet på Lindegaarden. Brillante Bengt Forsberg fra Sverige 
akkompagnerer på flyglet, som ved de tidligere koncerter.  
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"Bjarke er fantastisk dygtig og alsidig på sit specialbyggede akkordeon, og han har vundet mange priser, 
senest P2 lytterprisen 2019. Hans unikke beherskelse af instrumentet bragt ham rundt i hele verden, hvor han 
har gæstet koncerthuse som Concertgebouw i Holland, Carnegie Hall i New York samt præsidentpaladset 
Kreml i Rusland," siger Helge Slaatto. 
"De seneste par år har julekoncerten med Andreas været totalt udsolgt måneder i forvejen, og det ser den 
også ud til at blive i år, så man skal ikke vente alt for længe med at købe billetter", tilføjer Kurt Wessel Hansen. 
 
Den 28. februar præsenteres et nyt elite ensemble bestående af Philippe Benjamin Skow, violin; Toke 
Møldrup, cello og Tanja Zapolski, klaver. Mange kender på forhånd de tre garvede musikere. På programmet 
står værker af Ravel, Piazzolla og Vittorio Monti 
 
Den 27. marts byder Kvartetten Kottos med den verdenskendte Bjarke Mogensen, akkordeon, Pernille 
Petersen, fløjte, Josefine Opsahl, cello og Christos Farmakis, guitar på verdensmusik med værker af Edvard 
Grieg, Antonio Vivaldi, Vaughan Williams og Anatolij Liadov samt egne kompositioner 
 
Sæsonen afsluttes den 26. april, hvor Trio Alpha, der tidligere har gæstet Lindegaarden, med Bolette Roed, 
blokfløjte, Peter Navarro-Alonso, saxofon og David Hildebrandt, slagtøj byder på et spændende program med 
gruppens egne arrangementer af klezmermusik samt svensk, georgisk og armensk folkemusik 
 
Se lindegaardskoncerterne.dk for køb af billetter og for yderligere informationer om koncerterne eller kontakt 
lindegaardskoncerterne@gmail.com 
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