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Kære koncertvenner 
 

Så slap vi endelig af med de forbandede Corona restriktioner, men selvfølgelig skal vi stadig passe godt på hinanden, så: 
 

Fredag den 25. februar slår Lindegården dørene op til årets 2. Lindegårdskoncert i en sal med forbedret akustik. Også 
denne gang er det en oplevelse af de sjældne. Det er Anette Slaatto på bratsch og Sanne Andersen på klaver, der spiller 
værker af Johannes Brahms, Robert og Clara Schumann, samt en uropførelse af Danmarks musiske poet Ole Buck.  
Bratschen er det ældste strygeinstrument, og har den fortryllende egenskab at forbinde violinens lyse klang med celloens 
dybe univers. Anette Slaatto har været udsendt fra Danmark i mange dele af verden for at opføre danske og nordiske solo-
værker på sit vidunderlige instrument.  
Sanne Andersen, kendt under navnet Hans Andersen og som en fremragende fortolker af Ib Nørholms musik, som også 
udgivet på CD ( P2: " ugens CD"!). Han desuden en højt skattet kammermusiker og akkompagnatør. 
De to musikere fortæller om trekanten Johannes Brahms - Clara og Robert Schumann, en gribende og moderne historie.   

En overraskelse og en helt særlig oplevelse bliver eurytmisten 
Anette Nielsen, der i dans synliggør Brahms musik igennem be-
vægelse, koreograferet af Anette Nielsen.  
Det er sikkert de færreste kender, der kender til kunstarten Eu-
rytmi. Eurytmi er en kunstart, der udtrykker og visualiserer mu-
sikkens sjæl i bevægelser. Musikken får et visuelt udtryk gennem 
eurytmiens bevægelser. Bevægelserne formgives i en koreografi 
ud fra musikken, og eurytmiens bevægelser er ikke tilfældige. 
Musikeren og eurytmisten arbejder ud fra det samme ”node-
blad”. Eurytmisten nærstuderer værket og koreografien skabes i 
tæt samarbejde med musikeren.  
Som sædvanlig kan der nydes et godt måltid inden koncerten kl. 
18 (vi får lov igen!), koncerten begynder kl 19.30.  
Billetter kan købes via lindegaardskoncerterne.dk/billetter  og  
kortlink.dk/2bc2y . Eventuelt resterende biller sælges ved døren. 

 

 

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 forfriskende blanding af gammelt og nyt: Bolettes 
koncerter er, som altid charmerende og et frisk pust i koncertlivet! 
 
 

 
 

 

29. april: Operasanger Brit-Tone Müllerz og pianisten Lise Hanskov Billet: 
http://kortlink.dk/2bc36 
Brit-Tone Müllerz er kendt fra Wiener Staatsoper og i Bayreuth. Hun blev kåret som årets 
operatalent i 2019. Hun bliver akkompagneret af pianisten Lise Hanskov. 
Programmet vil indeholde nogle af de store og kendte arier. 
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Nytårskoncerten fredag den 28. januar med Mazel Klez-

merband blev en kæmpe succes trods Korona- og 

håndværker problemer. Vi havde af sikkerhedsmæssige 

grunde og heldigvis aflyst bufféten. For et par dage før 

koncerten gik det op for os, at der var et ombygningsprojekt 

i gang i salen, som vi måtte tage hensyn til. Der var solgt ca. 

120 billetter, så det var ikke så lidt af en udfordring. Det 

blev dog klaret med stor hjælp fra frivillige og kreativ 

tænkning med hensyn placering af publikum.  
  

 
 

 

    
 

I pausen blev der serveret bobler med og uden alohol, 

og selvfølgelig igen med stor hjælp fra de frivillige fra 

Lindegaardens venner. 
En skøn aften med dejlig musik og et veloplagt 

publikum. Hvad kan man ønske mere? 

Stor tak til alle. 
 

 

 

 
 

 

Billetter til Lindegaardskoncerterne kan altid købes via lindegaardskoncerterne.dk/billetter -  

Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen. 

Læs mere om koncerterne 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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