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Kære koncertvenner 
 

HIP HURRA! Endelig noget positivt: Koncerten fredag den 28. januar gennemføres, dog uden buffét. Til gengæld 

serverer vi (bobler) i pausen. Med andre ord åbner vi fredag den 28. januar kl. 19.30 dørene for en fest 

uden lige på Lindegaarden - en klezmerfest - i form af en nytårskoncert med Mazel Klezmerband.   

Held og lykke er den oprindelige betydning af det jiddische ord mazel.  Mazel 

Klezmerband blev dannet i 1998 og har siden gennem hyppig 

koncertvirksomhed i ind- og udland fortolket og formidlet den særlige jødiske 

folkemusik. Klezmer er jødisk bryllups- og festmusik med rødder i det gamle 

Østeuropa. I starten af 1900-tallet emigrerede mere end 3 millioner jøder fra 

Østeuropa til USA, og klezmermusikken blandede sig her med den sorte musik.  

Mazel Klezmerband består af Mette Smidl, violin - Bjarke Kolerus, klarinet - 

Frode Andersen, accordeon - Michael Møller, bas og guitar samt sangeren 

Ronen Thalmay. Publikum inviteres indenfor i klezmermusikkens magiske og mangfoldige univers, der ud over 

den traditionelle dansemusik rummer sange om livet i det gamle Østeuropa, liturgi, filmmusik, jødisk vaudeville 

samt bandets egne kompositioner. Bandet har udgivet flere anmelderroste albums, og en anmelder benyttede 

udtrykket sorgmunter om det første album – en rammende betegnelse for bandets karakteristiske lydbillede.    

Der er stadig billetter at få. Billet: kortlink.dk/2bc2q 

Vi forventer at alle har et gyldigt Coronapas, og desuden bærer mundbind eller visir, når de ikke sidder ned. 

Billetsalget går lidt sløjt for tiden, og det er forståeligt, da ingen kan vide om det man køber billetter til, vil blive 
gennemført. Det behøver ingen dog at bekymre sig om. Aflyser vi en koncert, vil købet altid blive refunderet, dog 
billetafgiften undtaget. 

Til de tre øvrige koncerterne i første halvdel af 2022 kan der fortsat købes billetter, med eller uden buffét før 
koncerterne.  
 

25. februar: A nette Slaatto, bratsch, Sanne Andersen, piano, og eurytmist Anette Nielsen.  Billet: kortlink.dk/2bc2y  
 På programmet er bl.a. Brahms F mol sonate og Schumann Märchenbilder. Desuden uropføres komponist Ole 
Buck, musikkens poet og tonemaler, værket Divertimento Autuminale, skrevet til Sanne Andersen og Anette 
Slaatto. 
Anette Nielsen har lavet eurytmi til en sats af Brahms-sonaten, (måske også til en Schumann sats). 
Eurytmi er en kunstart, der visualiserer toner, rytmer, stemninger i musikken. Anette Nielsen er en af 
Danmarks førende eurytmister. 
 

25. marts: Duoen Bolette Roed og David Hildebrandt på henholdsvis fløjter og slagtøj. Billet: kortlink.dk/2bc34  
Bolette Roed giver koncert med slagtøjspilleren David Hildebrandt. Også her kan vi se frem til en for-friskende 
blanding af gammelt og nyt: Bolettes koncerter er, som altid charmerende og et frisk pust i koncertlivet! 
 

29. april: Operasanger Brit-Tone Müllerz akkompagneret af pianisten Lise Hanskov Billet: http://kortlink.dk/2bc36 

Brit-Tone Müllerz er kendt fra Wiener Staatsoper og i Bayreuth. Hun som blev kåret som årets operatalent i 2019. 
Programmet vil indeholde nogle af de store arier. 
 

Billetter kan købes via www.lindegaardskoncerterne.dk/billetter - Resterende billetter sælges ved indgangen. 
Læs mere om koncerterne på: lindegaardskoncerterne.dk - Læs mere på: lindegaardskoncerterne.dk 
 
Mange hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne (spørgsmål: Ring 30 59 01 34)  
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