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Lindegaardskoncerterne foråret 2017 
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby 
 
 

Vi kalder det forårssæsonen, selvom den begynder med en koncert i februar måned, og vi er meget stolte over at kunne 
byde på et stjernemættet program verdenskendte ensembler, der alle har modtaget internationale priser. 
En stor tak til Anette og Helge Slaatto, fra foreningen KlangHjulet, som står for selve koncert-arrangementerne og i øvrigt 
medvirker i sæsonens sidste koncert. Naturligvis også stor tak for støtten fra Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Solist-
foreningen og Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Også i denne sæson er det Kulturstedet Lindegaarden, der står for middagsarrangementerne før koncerterne, og stor tak til 
de medvirkende frivillige. Koncertmiddagene leveres af Meyers Spisehus. 
Er du interesseret i at abonnere på alle tre koncerter, kan du indtil 22. februar kl. 11 købe billetter, der gælder til alle 
koncerterne, via kortlink.dk/ph9y eller via lindegaardskoncerterne.dk/. 
Som noget nyt, kan du på lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm foruden videoklip finde en mængde lydoptagelser 
repræsenterende alle tre koncerter  

 

  
 

Koncert med den verdenskendte og højt elskede 

Trio Con Brio 
Fredag den 24. februar 2017  
Koncertmiddag fra Meyers Spisehus kl. 18. Koncerten begynder kl. 19.30 
 
Trioen blev dannet i 1999 og har siden fået en international karriere med succes hos både publikum og kritikere. De er nu ef-
terspurgt overalt i verden, har modtaget et væld af priser og har vundet de fleste internationale konkurrencer for klavertrio. 
Trioen blev dannet af de to koreanske søstre Soo-Jin og Soo-Kyung Hong og den danske pianist Jens Elvekjær i Wien i 1999 
og har siden fået en international karriere med succes hos både publikum og kritikere. De er nu efterspurgt overalt i verden. 
Trioen markerede sig allerede stærkt i 2002 ved at vinde 1. pris i DR´s Kammermusikkonkurrence har modtaget et væld af 
priser og har siden vundet de fleste internationale konkurrencer for klavertrio. 
”Det musikalske niveau var overvældende og med den smukkeste balance mellem de tre instrumenter. Lige så betagende 
var de tre musikeres udstråling og indbyrdes kontakt på scenen”, skrev kulturanmelder Hans Ovesen efter sit første møde 
med trioen, og smukkere kan det vel næppe udtrykkes. 
 

Aftenens koncertprogram byder på trioer af Beethoven, Sandström og Schumann. 
 

Billetter kan købes via kortlink.dk/nv7p eller lindegaardskoncerterne.dk/. 
 

Som altid kan publikum på Lindegaarden kl. 18 nyde menuen fra Meyers Spisehus inden koncerten kl.19.30, som denne 
gang består af Langtidsstegt oksetykkam m. syltet løg, saltbagt selleri og saltet hasselnødder. Dessert: Trifli med vanilje-
creme og makroner, sæsonens frugt eller bær. 
 

Ønsker du at deltage i middagen før koncerten, skal billetter købes senest onsdag den 21. februar kl. 11. Resterende billetter 
til koncerterne kan købes ved døren på koncertdagen fra kl. 19. 
Du kan læse mere om koncerten og de medvirkende på lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm 

http://kortlink.dk/ph9y
http://lindegaardskoncerterne.dk/
http://lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm
http://kortlink.dk/nv7p
http://lindegaardskoncerterne.dk/
http://lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm
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Koncert med den fremadstormende unge tyske  
Goldmund Quartet 
Fredag den 31. marts 2017  
Koncertmiddag fra Meyers Spisehus kl. 18. Koncerten begynder kl. 19.30 
 
Goldmund Kvartetten består af fire barndomsvenner fra München. De er stadig kun i 20’erne, og Ugens Album er deres de-
but. Allerede nu som nu turnerer kvartetten over hele verden.  
Deres nylig udkomne CD med værker af Haydn blev straks udvalgt af Danmarks Radios P2 som ugens CD grundet udførelsens 
meget høje kvalitet. Kvartetten besøgte første gang Danmark, som Årets Kvartet ved Hvide Sande Masterclass i 2015, og det 
tales der fortsat om. 
 

Aftenens koncertprogram byder på en kombination af europæiske klassikere med nordisk musik: 
Wolfgang Amadeus Mozart - Streichquartett in G-Dur, KV 387 
György Kurtag - Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky, op. 28 
Rued Langgaard -  
Ludwig van Beethoven - Streichquartett in a-Moll, op.132 
 

Billetter kan købes via kortlink.dk/nv7z eller lindegaardskoncerterne.dk/. 
 

Som sædvanligt serveres koncertmiddagen fra Meyers Spisehus kl. 18, inden koncerten begynder kl.19.30. Menuen er den-
ne gang Braiserede spoleben m. æbler og timian, variation af rødbeder i forskellige tekstur. Dessert: Trifli med vaniljecreme 
og makroner, sæsonens frugt eller bær. 
 

Ønsker du at deltage i middagen før koncerten, skal billetter købes senest onsdag den 29. marts kl. 11. Resterende billetter til 
koncerterne kan købes ved døren på koncertdagen fra kl. 19. 
Du kan læse mere om koncerten og de medvirkende på lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm 
 

http://kortlink.dk/nv7z
http://lindegaardskoncerterne.dk/
http://lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm
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Forårskoncert med Danmarks store stolthed  
Aarhus Pigekor 
Fredag den 28. april 2017 

 
Forårssæsonen afsluttes med Danmarks store stolthed Aarhus Pigekor under deres dynamiske dirigent Helle Højer Vedel. 
Koret tilhører verdenstoppen indenfor korsang og har vundet flere internationale priser. 
Koret henvender sig til piger i alderen 15-22 år. Pigerne skal for at blive optaget i koret være rutinerede korsangere, have en 
god og sund stemme og være indstillede på at investere en del tid i koret. Mange af pigerne spiller et instrument og er 
nodelæsere. Dette er dog ikke noget krav. 
 

Programmet på Lindegaarden har speciel vægt på udtryksfuld nordisk kormusik af bl. a. Bo Holten, Susanna Lindmark og 
Jaakko Mäntyjärvi 
Den danske Peter Brun har til lejligheden ekstraordinært komponeret et værk for violin, bratsch og pigekor over uddrag fra 
Davids Salmer med Helge Slaatto og Anette Slaatto som solister. 
 

Billetter kan købes via kortlink.dk/nv89 eller lindegaardskoncerterne.dk/. 
 

Koncertmiddagen fra Meyers Spisehus serveres kl. 18, inden koncerten begynder kl.19.30. Aftenens menu er denne gang 
Lammebov stegt m. hvidløg og friske urter, bagte rodfrugter vent i frisk urtepesto. Dessert: Trifli med vaniljecreme og 
makroner, sæsonens frugt eller bær. 
 

Ønsker du at deltage i middagen før koncerten, skal billetter købes senest onsdag den 26. april kl. 11. Resterende billetter til 
koncerterne kan købes ved døren på koncertdagen fra kl. 19. 
Du kan læse mere om koncerten og de koret på lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm 
 

 

 

 

ARRANGERET I ET SAMARBEJDE MELLEM KLANGHJULET OG KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 
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