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Corona krisen 

Det er trist at vi måtte aflyse koncerten fredag den 27. marts på grund af de omfattende Corona 

påbud. Desværre er koncerten fredag den 24. april også alvorligt i fare for aflysning, men det vil 

vi orientere jer om, når vi ved mere om, hvor længe regeringens påbud skal gælde. 
 

Midt i alle de triste er der også positive nyheder 
 

Nyt om Lindegaarden: 

 Hele den nuværende koncertsæson har vi måttet leve med det byggerod, som renoveringen af 
Lindegaarden medførte. Renoveringen var hårdt tiltrængt, og det er en helt utrolig forvandling, 
som har fundet sted takket været den store donation fra A.P. Møller Fonden.  

Som Lindegaard ser ud nu helt uden stilladser 
 

Den gamle bondegård fra 1841 fremstår som en funklende kulturperle, når vi Indleder den kom-
mende koncertsæson. 
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Nyt om den kommende sæson:  
Programmet for den kommende koncertsæson er ikke helt færdigt, men hvem, som optræder 

hvornår, er med få undtagelser på plads.  

Igen byder vi på et alsidigt program, som vi håber og tror vores trofaste publikum vil synes om. 

 

Fredag den 25.september  

Christina Bjørkøe ved flyglet spiller sammen med tre 
gange Slaatto: Helge på violin, Anette på viola og Jo-
nathan på cello. 
De har alle tidligere spillet ved Lindegaardskoncerter-
ne, og det er Anette og Helge, som er hovedkræfterne 
bag Lindegaardskoncerterne. 
På programmet står bl.a. Mozart g-mol klaverkvartet 
og Schostakowitsch klaverkvartet. 

 
 

Fredag den 30. oktober  

Christina Åstrand på violin (koncertmester i DR Sym-
foniOrkestret) og Per Salo, piano (DR SymfoniOrke-
stret). 
På programmet står musik af Hans Abrahamsen, Carl 
Nielsen m.m. 

 
 
 

 
Fredag den 27. november  

Pianisten John Damgård spiller 2 af de sidste Beetho-
ven sonater og fortæller om Beethovens liv. 
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Fredag den 18. december  

Traditionen tro står to af publikums store favoritter, 
Andreas Brantelid og Bengt Forsberg, atter for årets 
Julekoncert.  
Andreas vil bl.a. spille Sonata for Solo Cello af Zoltán 

Kodály (mere om programmet bekendtgøres senere). 

 

 
 

 

Fredag den 29. januar 2021  

Vi byder på et genhør med den verdenskendte  
Danske Strygekvartet med 
Rune Tonsgaard Sørensen, violin 
Frederik Øland, violin 
Asbjørn Nørgaard, viola 
Fredrik Schøyen Sjölin, cello 
(program bekendtgøres senere) 
  
 

 
 
 

Fredag den 26. februar 2021 Jonas Frølund, som også spillede på Lindegaarden i  

2019, er igen på programmet med sin klarinet sam-
men med andre musikere. Flere informationer om 
denne koncert kommer senere.  

 

Fredag den 26. marts 2021  

New Jungle Orchestra.  
(program bekendtgøres senere) 
 
 

 

 
 

 
Mange hilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
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