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Kære koncertvenner 
 

Vi håber, at I alle har nydt den fantastiske sommer, men nu nærmer tiden sig, hvor vi atter kryber inden-

dørs, og så er det atter koncerttid. 

Igen i år byder Lindegaardskoncerterne på stjernenavne og store talenter, og der er allerede god gang i 

billetsalget. Læs meget mere om koncerterne og billetsalg m.m. på lindegaardskoncerterne.dk under 

menupunktet Sæsonprogram eller gå direkte til lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html. 

Som i sidste sæson, afholdes koncerterne den sidste fredag i måneden, julekoncerten undtaget, hvor vi 

gentager succesen fra 2017.  
 

Fredag den 28. september 

Vi har været en tur i tænkeboksen, fordi vi gerne ville gøre åbningskoncerten rigtig festlig, så her er der 

programændringer i forhold til den trykte flyer og plakaten. 
 

For dem, der ønsker at indlede aftenen med koncertbuffeten, serveres denne som sædvanligt klokken 18. Det 

er i denne sæson                        der er leverandør. 

Der er god tid til at nyde buffetens retter inden vi klokken 19:30 byder op til dans, for dem, der har lyst til en 

svingom til nordisk spillemands-/folkemusik. Men ellers kan man jo bare lytte til de muntre toner som leveres 

af den festlige trio OlgaPolka, med Klaus Helsøe, harmonika; Marianne Friis, guitar og Karen Andersen, 

kontrabas.  Der fordres ikke kendskab til folkemusik og –dans for at deltage. 
 

Koncerten begynder klokken 20 og har titlen: 
 

 
I anledning af 175 året for Edvard Griegs fødsel spiller Anne Mette Stæhr og Helge Slaatto to af Griegs so-

nater:  Sonate nr. 2 op. 13. i G-dur og Sonate nr. 3 op. 45 i c-mol. Desuden spilles nordiske romancer af 

Svendsen, Sibelius og Stenhammar.  

Et nyt værk af danske Anders Nordentofts "Atrani", inspireret af hans rejse til Italiens Amalfi 

      I pausen serverer vi et glas bobler 
 

Læs mere HER  -  Køb billetter HER  -  Hør Helge Slaatto spille Grieg  
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Fredag den 26. oktober 

For dem, der ønsker at indlede aftenen med koncertbuffeten, serveres denne som sædvanligt klokken 18. Det 

er i denne sæson                        der er leverandør. 
 

Koncerten begynder klokken 19:30 og har titlen: 

 

Der er en virkelig stjernebesætning, vi præsenterer: Michala Petri, der på sin mange fløjter sammen med Hans 

Andersen ved flyglet og Anette Slaatto på bratsch og det sjældent hørte instrument viola d’amore. Står for 

aftenens alsidige program, som fra barokken op til vor egen tid 

På programmet står blandt andet:  

 Ib Nørholm: 3 værker for blokfløjte og klaver - forår - sommer - og efterår  

 Georg Philipp Telemann: Sonate for blokfløjte, bratsch og klaver  

 Tomaso Antonio Vitali: Ciaconne for bratsch og klaver  

 Avo Pärt: Fratres for bratsch og klaver 

 

Læs mere HER  -  Køb billetter HER 
 

Hør  Michala Petri  -  Hør Anette Slaatto og Hans Andersen 
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Fredag den 30. november  

For dem, der ønsker at indlede aftenen med koncertbuffeten, serveres denne som sædvanligt klokken 18. Det 

er i denne sæson                        der er leverandør. 
 

Koncerten begynder klokken 19:30 

I november er det Den Danske Klarinettrio, som består af tre af landets mest spændende kammermusikere, 

der står for aftenens koncertprogrammet. De har givet koncerter så forskellige steder som i Italien, England, 

Wales, Brasilien og Danmark. 

 

På programmet står: 

 Wolfgang Amadeus Mozart: Kegelstat Trio (version for Cello, klarinet og Klaver) 

 Ludwig van Beethoven:  Gassenhauer Trio 

 Johannes Brahms: Klarinettrio i a-mol op. 114 

 Lonquich/ Slaatto/ Quist Hansen: Improvisation for 3 
 

Læs mere HER  -  Køb billetter HER 
 

 

Hør Den Danske Klarinettrio  
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Tirsdag den 18. december  

For dem, der ønsker at indlede aftenen med koncertbuffeten, serveres denne som sædvanligt klokken 18. Det 

er i denne sæson                        der er leverandør. 
 

Julekoncerten begynder klokken 19:30 og har titlen: 
 

”Russiske Perler” 
Vi gentager succesen fra sidste jul, hvor det veloplagte par, den verdenskendte cellist Andreas Brantelid og 

pianisten Bengt Forsberg fra Sverige, skabte den finest mulige optakt til julen. De to er noget af det bedste 

Skandinavien kan byde på. 

 
 

Andreas Brantelid 
cello 

Bengt Forsberg 
Klaver 

 

De to spiller blandt andet sonater af Glazunov og Myaskovsky. 

 

Læs mere HER  -  Køb billetter HER 

Hør Andreas Brantelid og Bengt Forsberg spille Schubert  
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Fredag den 22. februar 2019  

For dem, der ønsker at indlede aftenen med koncertbuffeten, serveres denne som sædvanligt klokken 18. Det 

er i denne sæson                        der er leverandør. 

 

Koncerten begynder klokken 19:30 

Den første koncert i 2019 finder sted i februar måned og er en soloaften. Når Bjarke Mogegensen spiller på sit 

specialbyggede akkordeon, lyder det som et helt orkester. Normalt forbinder man ikke instrumentet akkor-

deon med klassisk musik, men det opdager man hurtigt er helt fejlagtigt, når Bjarke Mogensen spiller. Bjarke 

Mogensen er en internationalt anerkendt akkordeonvirtuos og havde sin debut i Carnegie Hall, New York 

 

Bjarke Mogensen spiller værker af Scarlatti, Tjajkovskij, Anders Koppel og Piazzolla.  
 

Læs mere HER  -  Køb billetter HER 

Hør Bjarke Mogensen spille Scarlatti  
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Fredag den 29. marts 2019  

For dem, der ønsker at indlede aftenen med koncertbuffeten, serveres denne som sædvanligt klokken 18. Det 

er i denne sæson                        der er leverandør. 
 

Koncerten begynder klokken 19:30 

Den officielle sæson afsluttes med en koncert med et af de førende danske kammer-ensembler: 
 

  
Alle kvartettens medlemmer er meget erfarne kammermusikere. 
 

På programmet står re kvartetter:  

 Johannes Brahms: Strygekvartet nr. 1 i C-mol op. 51  

 Rachel Yatzkan: Et nyskrevet værk på ca 10 min.  

 Ludwig van Beethoven: Strygekvartet nr.12 i Es-dur op.127.   

 

Læs mere HER  -  Køb billetter HER 

Hør Arild Kvartetten spille Horneman 
 

- ¤    - 

Vi tror at sæsonen 2018 – 2019 bliver en stor succes med et så stort publikum, som forholdene på Lindegaar-

den tillader det. Den intime atmosfære på Lindegaarden gør koncerterne til helt specielle oplevelser for både 

publikum og de udøvende musikere, som alle plejer at sætte stor pris på.  

Vi håber at se de fleste af jer igen, og har I ikke allerede sikret jer billetter, så gør det snart 

 

Mange hilsner og på forhåbentligt gensyn 

Lindegaardskoncerterne 

Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen  
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