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Kære koncertvenner 
 

Vi ønsker alle et Godt Nytår, og helst uden for mange Coronaproblemer 

Hvornår mon vi slipper af med den forbandede Corona? Den glæde ligger desværre ikke lige om hjørnet. Vi må 

fortsat væbne os med tålmodighed.  

I den skrivende stund ved vi ikke med sikkerhed, om koncerten 

med Mazel Klezmer Band fredag den 28. januar kan 

gennemføres. Vi håber det, og vi vil gøre alt indenfor det 

tilladte for at gennemføre koncerten. 

Vi har dog allerede besluttet at aflyse bufféten, da vi næppe 

kan overholde sikkerhedsrestriktionerne. Selvfølgelig refun-

deres beløbet for spisning, men ikke før vi med sikkerhed ved, 

om koncerten kan gennemføres og dermed, hvor meget der 

skal refunderes. Dette nyhedsbrev er derfor kun en foreløbig 

orientering. Når vi kommer tættere på koncerten og 

forhåbentlig er blevet klogere, udsender vi et supple-rende 

nyhedsbrev.   Har du/I brug for yderligere orientering, er du/I velkomne til at kontakte mig per telefon eller mail, 

30590134  kurt@wesselhansen.dk. 

Med venlig hilsen og på gensyn 

Kurt Wessel Hansen  

 

Julekoncerten med cellisten Andreas og Ingemar Brantelid forløb krævede store forberedelser, men den for-løb 

over al forventning, fordi alle var indstillet på at det skulle lykkes, og ikke mindst publikum. En stor tak til 

publikum, musikere og frivillige.  

Stemningen var høj fra 

begyndelsen, og det smit-

tede i den grad af på de to 

Brantelid’er.  

Andreas har spurgt om lov til 

at komme til næste jul, så vi 

kan faktisk love at fortsætte 

traditionen. 
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Som tidligere nævnt, følger vi de til en hver tid gældende Corona-restriktioner. Det er derfor ikke nemt at 
planlægge de forestående koncerter. Hvilke kan overhovedet afholdes og i givet fald hvordan? Hvor mange må vi 
være i lokalerne? Er der afstandskrav? Kan vi tilbyde vores sædvanlige spisetilbud og hvordan? 
Alt dette skal overvejes planlægges for hver enkelt koncert. Vi kunne selvfølgelig vælge at opgive, og aflyse 
resten af sæsonen, men det gør vi ikke, hvis vi har vores publikum med os, og dette er til gengæld helt nød-
vendigt. 
Billetsalget går ret 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 re-funderet, 
dog billetafgiften undtaget. 
 

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

28. januar: Mazel Klezmer Band: Billet: kortlink.dk/2bc2q  
En rejse i det jødiske folks musikkultur, i form af et varieret og originalt program, som spænder over 200 års mu-
sikhistorie fra 3 forskellige kontinenter. 
 

25. februar: Anette 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 kom-
ponist Ole Buck, musikkens poet og tonemaler, værket Divertimento Autuminale, skrevet til Sanne An-
dersen 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 eurytmisterk. 
 

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