
Lindegaardskoncerterne 2018-19 

Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby 

Nyhedsbrev juni 2018 

Lindegaardskoncerternes tredje sæson 
Igen i år byder Lindegaardskoncerterne på mange store navne, og der er allerede god gang i billet-

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

 
Anne Mette Stæhr og Helge Slaatto spiller nordiske romancer af Svendsen, Sibelius og Stenhammar.  

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

I anledning af 175 året for Edvard Griegs fødsel afsluttes koncerten med Griegs store c-mol sonate nr. 3 

op. 45, et af hans absolutte mesterværker. Læs mere HER 

 

I oktober får vi besøg af en virkelig stjerne, Michala Petri, der på sin mange fløjter sammen med Hans 

Andersen ved flyglet og Anette Slaatto på bratsch og   det sjældent hørte viola d’amore bringer os fra 

barokken op til vores egen tid.  

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

G. Telemann: Sonate for blokfløjte, bratsch og klaver; Tomaso Antonio Vitali: Ciaconne for bratsch og 

klaver; Avo Pärt: Fratres for bratsch og klaver m.m. Læs mere HER 

http://lindegaardskoncerterne.dk/
http://lindegaardskoncerterne.dk/Fredag%20den%2028.%20september%202018.html
http://lindegaardskoncerterne.dk/Fredag%20den%2026.%20oktober%202018.html
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I november er der koncert med Den Danske Klarinettrio, som er dannet af tre af landets mest spæn-

dende kammermusikere, spiller værker af Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven og Jo-

hannes Brahms. Læs mere HER 

 

I december gentager vi succesen med Julekoncert fra 2017. Den verdenskendte cellist Andreas 

Brantelid og pianisten Bernt Forsberg fra Sverige spiller blandt andet sonater af Glazunov og My-

askovsky. Læs mere HER 

 

http://lindegaardskoncerterne.dk/Fredag%20den%2030.%20november%202018.html
http://lindegaardskoncerterne.dk/Tirsdag%20den%2018.%20december%202018.html
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De første koncert i 2019 finder sted i februar måned, hvor den spektakulære Bjarke Mogensen er 
solist på sit specielbyggede akkordeon. Han spiller værker af Scarlatti, Tjajkovskij, Anders Koppel og 
Piazzolla. Bjarke Mogensen er en internationalt anerkendt accordeonvirtuos og havde sin debut i 
Carnegie Hall, New York. Læs mere HER 
 

 
Den officielle sæson afsluttes i marts 2019 med en koncert med et af de førende danske kammer-

ensembler, Arild Kvartetten, hvis medlemmer er alle meget erfarne kammermusikere. 

På programmet står: Tre kvartetter: Johannes Brahms: Strygekvartet nr. 1 i C-mol op. 51; Rachel 

Yatzkan: Et nyskrevet værk på ca 10 min. Og Ludwig van Beethoven: Strygekvartet nr.12 i Es-dur 

op.127.  Læs mere HER 
 

På Lindegaardskoncerternes hjemmeside, lindegaardskoncerterne.dk, kan man, som nævnt, købe bil-

letter og læse meget mere om koncerterne og lytte til musik med de deltagende musikere og ensem-

bler. På hjemmesiderne er der også links til køb af billetter, som også i denne sæson sælges både med 

og uden deltagelse i den forudgående spisning, der i denne sæson leveres af Dan.Catering. 

http://lindegaardskoncerterne.dk/Fredag%20den%2022.%20februar%202019.html
http://lindegaardskoncerterne.dk/Fredag%20den%2029.%20marts%202019.html
http://lindegaardskoncerterne.dk/

