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2. koncert under Lindertæet på den nyrestaurerede Lindegaard 

 
Der er hårdt brug for initiativer i denne Coronatid, og for nogen tid siden fik Anette og Helge Slaatto den gode idé at arran-
gere to koncerter på Lindegaarden under det store lindetræ.  
Den første blev holdt på en solrig sommerdag den 1. august og blev en succes. Flaget gik til tops inden koncerten, og publi-
kum hyggede sig til musikkeni lindetræets skygge, mens Rachel Yatzkan, Morten Ginnerup, Anette Slaatto og Helge Slaatto.  

 

Den anden koncert finder sted under lindetræet - Lørdag den15. august 2020 kl. 16  
Ved denne koncert er det de helt unge talenter som står i centrum: På violin danske prisvindere som Stephan og Aleksander 
Burkhardt, Marie Nørby, Sophia Solstein og Li-Or Ginnerup. 
samt Melanie Mardiros fra Armenien og Dayoung Lee fra 
Korea. Desuden kan publikum opleve det nye danske talent 
Flemming Høimark Sørensen på cello. Der spilles værker af 
Bach, Wieniawski, Saint-Saens, Carl Nielsen, Albeniz, Sara-
sate og Dvorak.  

De unge bliver akkompagneret af den frem-
ragende japanske pianist Risa Adachi, som 
har givet koncerter over hele verden. 
Helge Slaatto, violin, og Risa Adachi, piano, 
spiller nordiske romancer. 

 
Billetsalg: kortlink.dk/27fuu 
 

Det er stadigt nødvendigt at holde styr på antallet af koncertgæster gennem billetsalg.  
Billetprisen er kr. 100 for voksne og kr. 50 for børn og studerende.  
 

Eventuelt resterende billetter sælges i porten før koncerten 
 

Der tages forbehold for programændringer 

Du kan nå det endnu!  

Sophia Sólstein, Marie Therese Nørby, Li-Or Ginnerup, Flemming Høimark Sørensen 
(cello), Aleksander og Stefan Burkhardt 
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Nyt om den kommende sæson:  
Billetsalget for den nye sæson er åbent:  

lindegaardskoncerterne.dk/billetter.  

Vi glæder os til den nye sæson på Lindegaarden 

 

Åbningskoncerten fredag den 25. september 2020 

Der er sket en væsentlig programændring. Programmet ser nu således ud: 
Christina Bjørkøe, klaver; Helge Slaatto, violin; Anette Slaatto, viola og Jonathan Slaatto, cello   

 

- Mozart: g-mol klaverkvartet K. 4781 for klaver, violin, bratsch og cello 
  l.   Allegro 
  ll.  Andante 
  lll. Rondeau 
 

- Rachel Yatzkan: Duo Tuf (komponeret til Anette og Helge Slaatto til en koncertturne til  
  Færøerne, som desværre blev aflyst grundet Coronakrisen) 
ZZ 

                 Pause 
 

                - Brams: Klaverkvartet nr. 1 i  g-mol op. 25 for klaver, violin, bratsch og cello 
                      l.    Allegro 
                      ll.   Intermezzo: Allegro ma non troppo 
                      lll.  Andante con moto 
                      lV. Rondo alla Zingarese: Presto 

 
Se brochuren der rummer alle 7 koncerter HER 

 

Vi vil ikke lægge skjul på, at Lindegaardskoncerterne og de udøvende musikere har alvorligt brug 

for jeres støtte til koncerterne, så vi håber på en stor opbakning 
  

Hjemmeside, lindegaardskoncerterne.dk, ajourføres løbende med oplysninger om koncerterne. 

 

Mange sommerhilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
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Kulturstedet Lindegaarden priser 
 

Den 18. juli 2019 modtog Kulturste-

det Lindegaarden TV2 LORRY ANBE-

FALER i et TV-indslag, og en rød sten 

med anbefaingen blev lagt ved KLS’s 

store skilt på Peter Lunds Vej. 

Midt i juni i år blev stenen stjålet til 

stor ærgrelse for alle. 

”Forbryderen” har åbenbart fortrudt 

sin misgerning og har nu leveret ste-

nen anonymt tilbage med en skriftlig 

undskyldning. Stenen er godt nok i 

en miserabel tilstand, men den er 

lykkeligt tilbage. 
 

September 2019 modtog Kulturste-

det Lindegaarden Lyngby-Taarbæk 

Kommunes Kulturpris 2019. 
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