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Kære koncertvenner 
 

Så er sæsonenen 2022-2023 på plads, og vi begynder med med en sommekoncert, ”Unge talenter under Linde-

træet”, søndag den 26. juni kl. 16. Abonnenter på alle otte koncerter får denne niende koncert gratis. 

Disse seks stortalenter gæster os til sommerkoncerten:  

    
  Marie Therese Nørby      Li-Or Ginnerup           Carl Ryelund          Alexander Won-Ho Kim 
 

Som Helge Slaatto lovede, kom der flere til: Marie Mark, der som 
de fire forannævnte spiller violin, og Stinus Rønnow Pade, som 
spiller cello. 
Sommerkoncerterne under lindetræet er efterhånden ved at blive 

en god tradition, hvor unge talenter prøver kæfter overfor et vel-oplagt publikum.  
Læs mere på kortlink.dk/2frzv. Billetkøb:  kortlink.dk/2fnqg 

Marie Therese Nørby er 19 år gammel og vakte stor opsigt ved sidste års Late Summer Festival (Anette og Helge 

Slaatto er kunstneriske ledere) – blandt andet i samspil med Michala Petri. Hun har deltaget ved flere musikkon-

kurrencer, og i 2019 vandt hun 1. præmie i Berlingskes Klassiske Musikkonkurrence og modtog samme år også 

Axel Borup-Jørgensens talentpris. 

Efter at have været elev ved Helge Slaatto på MGK København fortsætter hun sine violinstudier på Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium. Marie har i flere år også været medlem af Danmarks Radios Pigekor.  
 

Li-Or Ginnerup er fra Lyngby, der han er vokset op i en meget musikalsk familie. Hans mor er komponisten og 

saxofonisten Rachel Yatzkan, hans far er jazz pianisten Morten Ginnerup. Begge har de spillet "Under Linde-

træet", akkurat som Li-Or, som viste store fremskridt på violinen ved sidste års koncert "Under Lindetræet "! 

I år kommer Li-Or tilbage med virtuose værker af Vieuxtemps og Niels W. Gade. 
 

Carl Ryelund spiller ikke kun klassisk violin, han er også en meget begejstret folkemusikant. Nyligt spillede han sig 

til et meget fint stipendium for unge violinister i Sverige: Stipendium (svensk for legat) fra 'John Andersson i An-

derslöv stiftelse'  

Carl er desuden medlem af det meget fine ungdomsorkester DUEN, som han konkurrerede sig ind i sidste år. 
 

Alexander Won-Ho Kim blev født i Korea i 1992, og kom til Tyskland 1996. Som seksårig begyndte han at spille 

violin hos Houssam Mayas. Han var studerende på Musikkonservatoriet i Münster hos professor Helge Slaatto fra 

2002 til 2013. Alexsander er også solist ved koncerten 31. marts 2003. 

Marie Mark, som sammen med Marie Therese Nørby vil spille udvalg fra spændende og billedskabende værker 

som Bachs Chaconne, Niels W. Gades "Capriccio", Szymanowskis Arethusa´s Fontæne, Saint-Saëns koncert i h-

mol, norske Johan Halvorsens "Passacaglia", Prokofjews duo for to violiner. 

På cello genhør med Stinus Rønnow Pade. 
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Helge Slaatto har sendt følgende foromtale til Det Grønne Område: 

Den udendørs sommerkoncert under det pragtfulde lindetræ på Lindegaarden er blevet en fast tradition. 

Igen kommer de mest spændende unge violintalenter fra nær og fjern til at underholde med virtuose og iørefal-

dende værker, akkompagneret af den alsidige pianist Søren Pedersen. 

Fra Sverige kommer igen Carl Ryelund, som optræder med svensk folkemusik og Ries´"Capricciosa". Nyligt blev 

han  tildelt et ærefuldt stipendium for netop de værker,  fra Tyskland/Korea  kommer violinisten Won-Ho Kim, 

prisvinder fra flere store internationale violin konkurrencer, fra Danmark violinisterne Li-Or Ginnerup, Marie 

Nørby og Marie Mark, - de to sidste er lige  blevet optaget som studenter på Musikkonservatorierne i København 

og Århus, og på cello Stinus Rønnow Pade. 

De kommer til at spille  udvalg fra spændende og billedskabende værker som Bachs Chaconne, Niels W. Gades 

"Capriccio",  Szymanowskis Arethusa´s Fontæne,  Saint-Saëns koncert i h-mol, norske Johan Halvorsens "Passa-

caglia", Prokofjews duo for to violiner, og til slut  en Paganini caprice og Wieniawski´s fantastiske" Faust fantasi" 

med Won-Ho Kim. 

Alt tyder på at det vil blive en mindeværdig koncert "Under Lindetræet" og skulle vejret ikke spille med trækker vi 

ind i salen! 

Vi håber, at mange af vore trofaste koncertgæster har lyst til at komme og lytte til de unge talenter. 

-¤-¤-¤-¤- 

 

Som sagt er sæsonprogrammet er på plads og folderen er tryk. Den kan ses på  lindegaardskoncerterne.dk  og via 

online.fliphtml5.com/pnore/muqn. Billetsalget er også i fuld gang, En samlet oversigt over koncerterne kan se via 

lindegaardskoncerterne.dk/billetter.  

Ønsker du at abonnere på de otte koncerter, er linket kortlink.dk/2fryc.  

Se oversigten over koncerterne på de næste to sider. 

 

Mange hilsner og på gensyn 

Kurt Wessel Hansen 
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Kære koncertvenner 
 

Her er oversigten over koncerterne i sæson 2022-2023 med forbehold for ændringer. 
 
 

30-09-2022 Det unge stortalent Stefan Burchardt sammen med pianisten Tanja Zapolski  

Spiller værker af Wolfgang Amadeus Mozart, Eugène Ysaÿe, Heinrich Wilhelm Ernst, 

Ginastera og Francis Poulenc. 

Begge har tidligere spillet på Lindegaarden, men for Stefan er det den først koncert. 
Stefan begyndte at spille violin som 4-årig og som 7-årig debuterede han som solist med 
Odense Symfoniorkester. I 2021 vandt han 1. Pris ved Øresunds Solist 2021 (DK/SE), samt  
EMCY prisen (European Union of Music Competitions for Youth. 
 
 

28-10-2022 Nordisk klezmer som går til hjertet med den svenske trio Kv.Arken 
Kv.Arken spiller drømmende cammarklezmer med nerve og fokus. Nedskaleret 
traditionel klezmer og nykomponerede sange med intensitet og drive. Stort 
nærvær, eksperimenter og nysgerrighed, der finder vej ind i hjertet.  
Annika Jessen, klarinet  
Elina Nygren, bratsch 
Anna Thorstensson, cello 

 
25-11-2022 Anette Slaatto bratsch sammen med Charlotte Norholt (fløjte) og Tine Rehling (harpe)  

Spiller harpe trios / duos af Claude Debussy, Sofija Gubajdulina,  Astor Piazzolla. 
 
 
 
 
 
 

16-12-2022 JULEKONCERT med Andreas Brantelid med pianisten Christian Ihle Hadland 
De to spiller bl.a. Frank Bridges Cellosonate samt et ariationsværk af 
Beethoven. 
 
 
 
 
 

 
27-01-2023 NYTÅRSKONCERT med Mazel Klezmer Band 

Mazel Klezmer Band inviterer publikum indenfor i klezmergenrens rummelige 
univers ved at præsentere en bred vifte af musikalske udtryk som inkluderer 
symfoniske værker, jazzstandards, filmmusik, sange om livet i det gamle Østeuropa, 
jødisk vaudeville og kabaret, egne kompositioner og masser af traditionel festmusik. 
Ensemblet leverer en rejse i det jødiske folks musikkultur, over 200 års musikhistorie 
fra 3 forskellige kontinenter. 
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24-02-2023 Det nye unge bratschtalent Nicholas Algot Swensen, som allerede har vundet flere internationale 

konkurrencer, han spiller sammen med den bulgarske pianist Petya Hristova. 

Program 

Henri Vieuxtemps: Elegie 

Franz Schubert: Sonate 'Arpeggione' 

John Dowland: 2 songs ('flow my tears' & 'if my complaints could passions move') 

Benjamin Britten: Lachrymae 

Paul Hindemith: Sonate op 11 nr 4 "Fantasie" 
 

31-03-2023 De unge super talenter, denTysk/koreanske Alexander Won-Ho Kim og tysk/danske Marie-Louise 

Bodendorf. Begge er prisvindere på de største scener. 

Program: 

Johannes Brahms (1833-1897): Sonate Nr.2 A-Dur für Klavier und Violine, op. 100  

Clara Schumann (1819 – 1896): Drei Romanzen für Violine und Klavier op. 22 
Sergei Prokofjew (1891-1953): Sonate Nr. 1 f-Moll für Violine und Klavier, op.80 
Franz Schubert (1797-1828): Rondeau brillant h-Moll, D 895 (Op. 70) 
 

 29-04-2023 Duoen Helge Slaatto og Frank Reinecke, violin og kontrabas 

 Værker af  de store klassikere Corelli, Bach, og Mozart, men også norske og 

internationale modernister som  Cecilie Ore , Lasse Thoresen og Wolfgang von 

Schweinitz , de to sidste bringer sågar både norsk og persisk folkemusik ind i en helt 

ny og spændende kontekst! 

 

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