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Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby 

KlangHjulet, Fort Alle 17, 2800 Kongens Lyngby 
 

Lyngby den 4. august 2016 

Nyhedsbrev august 2016 

Så er vi endelig ved ar være klar med sæson 2016-2017, hvor det musikalske igen 

skyldes Anette og Helge  Slaatto.  

Programmet er færdigt, selvom der stadig kan ske ændringer. Billetter kan købes 

fra i dag, 4. august. Som vi havde stor succes med i forrige sæson, er igen tilbud 

om at indlede koncertaftenen med en let middag kl. 18.00. 

Billetter kan købes med og uden middag, og som i den forgangne sæson, 

er der rabat ved køb af alle seks koncerter eller de tre koncerter i efter-

året eller foråret.  
 

Rabatbilletter kan købes via hjemmesiderne  klanghjulet.dk og  

lindegaardskoncerterne.dk eller ved at klikke på et af de gule felter: 

 .6 koncerter.    .3 koncerter efterår 2016.   .3 koncerter forår 2017.. 

Billetter til de enkelte koncerter kan købes via kultunaut.dk eller hjem-

mesiderne klanghjulet.dk og lindegaardskoncerterne.dk eller ved at 

klikke på et af de gule felter i programmet herunder  
 

Fredag 30. September 2016, 19.30: Den prisbelønnede, alsidige Trio Alpha, med Bolette Roed, blokfløjte, David 

Hildebrandt, slagværk, og Peter Navorro Alonso, saxofon: 

Bach Goldberg Variationer og World Music.  Billetkøb.  
 

Fredag 28. Oktober 2016, 19.30: Musik af Poul Rovsing Olsen, Peter Bruun og musik fra alle verdenshjørner. Trio 

Slaatto med gæster.  Billetkøb. 
 

Fredag 25. November 2016, 19.30: Jazzpianisten Carsten Dahl i improvisatorisk møde med Jonathan Slaatto, cello.  

.Billetkøb. 
 

Fredag 24. Februar  2017, 19.30: Trio con Brio, Danmarks førende klavertrio: 

Beethoven m.m. .Billetkøb. 
 

Fredag 31. Marts 2017, 19.30: Goldmund Kvartetten, en af Tysklands unge fremadstormende strygekvartetter, 

med værker af bl.a. Beethoven og Grieg. .Billetkøb. 
 

Fredag 28. April 2017, 19.30: Aarhus Pigekor under deres dirigent Helle Højer Vedel, som nu kan kalde sig verdens-

mestre efter sidste års kor konkurrence i München. 

På programmet står bl.a. uropførelsen Peter Bruuns nye værk for pigekor og soloinstrumenter, komponeret til sæso-

nens afslutningskoncert på Lindegaarden. .Billetkøb. 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 

   KlangHjulet og Kulturstedet Lindegaarden 

http://klanghjulet.dk/
http://lindegaardskoncerterne.dk/
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=9ff4e54668
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=6062aa5bd0
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=835da23281
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-2156926
http://klanghjulet.dk/
http://lindegaardskoncerterne.dk/
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=8c78712563
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=e15ec891b6
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=99a66e4b2e
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=5375b6aa1c
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d533fc573a
https://www.place2book.com/da/19187/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4ff01f9c41

