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Kære koncertvenner 
 

Her er en oversigt over de planlagte koncerter i sæson 2022-2023 med forbehold for ændringer. 
 
 

30-09-2022 Det unge stortalent Stefan Burchardt sammen med Tanja Zapolski  

Spiller værker af Wolfgang Amadeus Mozart, Eugène Ysaÿe, Heinrich Wilhelm Ernst, 

Frédéric Chopin og Francis Poulenc 

 
 
 
 
 
 

28-10-2022 Nordisk klezmer som går til hjertet med den svenske trio Kv.Arken 
Kv.Arken spiller drømmende cammarklezmer med nerve og fokus. Nedskaleret 
traditionel klezmer og nykomponerede sange med intensitet og drive. Stort 
nærvær, eksperimenter og nysgerrighed, der finder vej ind i hjertet.  
Annika Jessen, klarinet  
Elina Nygren, bratsch 
Anna Thorstenssoncello 

 
25-11-2022 Anette Slaatto bratsch sammen med Charlotte Norholt (fløjte) og Tine Rehling (harpe)  

Spiller harpe trios / duos af Claude Debussy, Sofija Gubajdulina,  Astor Piazzolla. 
 
 
 
 
 
 

16-12-2022 JULEKONCERT med Andreas Brantelid med pianist 
Vi kender ikke programmet og har endnu ikke navnet på pianisten 
 
 
 
 
 
 
 

27-01-2023 NYTÅRSKONCERT med Mazel Klezmer Band 
Mazel Klezmer Band inviterer publikum indenfor i klezmergenrens rummelige 
univers ved at præsentere en bred vifte af musikalske udtryk som inkluderer 
symfoniske værker, jazzstandards, filmmusik, sange om livet i det gamle Østeuropa, 
jødisk vaudeville og kabaret, egne kompositioner og masser af traditionel festmusik. 
Ensemblet leverer en rejse i det jødiske folks musikkultur, over 200 års musikhistorie 
fra 3 forskellige kontinenter. 
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24-02-2023 Det nye unge bratschtalent Nicholas Algot Swensen, som allerede har vundet flere internationale 

konkurrencer, han spiller sammen med den bulgarske pianist Petya Hristova. 

Program 

Henri Vieuxtemps: Elegie 

Franz Schubert: Sonate 'Arpeggione' 

John Dowland: 2 songs ('flow my tears' & 'if my complaints could passions move') 

Benjamin Britten: Lachrymae 

Paul Hindemith: Sonate op 11 nr 4 "Fantasie" 

 

31-03-2023 De unge super talenter, denTysk/koreanske Alexander Won-Ho Kim og tysk/danske Marie-Louise 

Bodendorf. Begge er prisvindere på de største scener. 

Program: 

Johannes Brahms (1833-1897): Sonate Nr.2 A-Dur für Klavier und Violine, op. 100  

Clara Schumann (1819 – 1896): Drei Romanzen für Violine und Klavier op. 22 
Sergei Prokofjew (1891-1953): Sonate Nr. 1 f-Moll für Violine und Klavier, op.80 
Franz Schubert (1797-1828): Rondeau brillant h-Moll, D 895 (Op. 70) 
 

 29-04-2023 Duoen Helge Slaatto  og Frank Reinecke, violin og kontrabas 

 Værker af  de store klassikere Corelli, Bach, og Mozart, men også norske og 

internationale modernister som  Cecilie Ore , Lasse Thoresen og Wolfgang von 

Schweinitz , de to sidste bringer sågar både norsk og persisk folkemusik ind i en helt 

ny og spændende kontekst! 

 

 

Billetsalget åbner den 1. maj.  

Læs meget mere om koncerterne på hjemmeside lindgaardskoncerterne.dk 

Vi regner med at afholde en sommerkoncert med Unge talenter 

under Lindetræet den 26. juni 2022 kl. 16. 

Den er stadig under planlægning. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mange hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne (spørgsmål: Ring 30 59 01 34) 
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