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Stjernekoncert som I ikke bør gå glip af 
Fredag den 29. november er der koncert med de to unge prisbelønnede stjerner Anna Agafia Egholm på vio-

lin og Jonas Frølund på Klarinet, ved flyglet sidder en gammel kending, den svenske pianist Bengt Forsberg. 
 

 

Program:  

• Carl Nielsen: Fantasistykke i g-mol for klarinet og klaver  

• Niels W. Gade: Fantasistykker op. 43 for klarinet og klaver 

• Aram Khachaturian: Sabeldans for klarinet og klaver 

• Grigoras Dinicu: Hora Staccato for klarinet og klaver 

• Carl Nielsen: Sonate g-mol for violin og klaver og Romance for violin og klaver 

• Maurice Ravel: Sonata for violin og klaver og Tzigane for violin og klaver 

• Eugene Ysaÿe: Sonate nr. 4, solo violin 

• Aram Khachaturian: Trio for Clarinet, Violin og Piano 
 

Koncerten afholdes, som de tidligere, på Lindegaarden, selv om den omfattende restaurering langt fra er færdig.  

For dem, der vil supplere koncertoplevelsen, er som sædvanlig buffét kl. 18, og det er også i denne sæson Dan-Catering, 

der står for lækkerierne. Billetter med buffét skal købes senest den 22. oktober.  

Koncerten begynder kl. 19.30, og billetter kan købes på kortlink.dk/xna8 og på lindegaardskoncerterne.dk, hvor man 

også kan læse mere om koncerten, komponisterne og musikerne og sæsonens efterfølgende seks koncerter. Billetter til 

koncerten kan også købes ved døren fra kl. 19.  

Koncertbillet inkl. buffét: 

Voksen Kr. 390 

Barn/ung/stud. Kr. 290 
 

Koncertbillet: 

Voksen Kr. 200 

Barn/ung/stud. Kr. 100 

Billetkøb 

kortlink.dk/xna8 
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Lidt om de to unge talenter 
 

Anna Agafia Svideniouk Egholm er en meget spændende 

ung dame, som allerede har en alsidig karriere bag sig som 

skuespiller, skøjteløber og ikke mindst som en meget ta-

lentfuld violinist. 
Den 23årige violinist har allerede en solid solistkarriere bag 

sig. Da hun engang blev spurgt om, hvorfor hun besluttede 

sig til at spille violin, svarede hun: ”Jeg besluttede det ikke. 

Min far er en klassisk saxofonist; min mor er kordirigent og 

orgelspiller og arbejder i en kirke i København. Alle mine 

tre brødre spiller musikinstrumenter. Så jeg var altid omgi-

vet af musik. Min far havde altid ønsket sig en datter, der spillede violin, så da jeg var den eneste pige i fami-

lien, var datteren mig. Sådan blev violinen en så stor del af mit liv, at det syntes kun naturligt at fortsætte”. 

Anna begyndte violinundervisning allerede i 5-års alderen.  Trods sin unge alder er Anna Egholm allerede en 

meget efterspurgt violinist, både i Danmark og udlandet. Hun har optrådt som solist med bl.a. DR Symfoni Or-

kestret, Bergen Philharmonic Orchestra og Malmø Symfoniorkester, og har deltaget i mange konkurrencer og 

mesterklasser med verdensberømte violinister. 

Jonas Lyskjær Frølund er også en meget spændende ung 

stræbsom og meget talentfuld musiker. Han er nu 23 år, 

men begyndte at spille klarinet som 10årig. Allerede to år 

senere modtog han et legat og året efter vandt han sin før-

ste konkurrence. Jonas har studeret på Det Kongelige Dan-

ske Musikkonservatorium med Det Kongelige Kapels anden 

soloklarinettist Lee Morgan som lærer. I september 2017 

begyndte han på den treårige uddannelse er cycle supé-

rieur de Clarinette ved Conservatoire National Supérieur de 

Musique. Yderligere har han modtaget undervisning af og 

været til masterclass med nogle af verdens førende klari-

nettister og klarinetpædagoger, heriblandt Yehuda Gilad, Martin Fröst og Andreas Sundén. Gennem årene har 

Jonas deltaget i mange konkurrencer og vundet hel del priser. 
 

Lidt om den garvede pianist 

 Bengt Forsberg (født: 1952 i Edsleskog, Sverige) er en af 
Skandinaviens mest respekterede pianister med et ry som 
akkompagnatør i verdensklasse. Han fulgte kurser på Det 
Kongelige Musikkonservatorium i Göteborg og fortsatte sin 
uddannelse hos Peter Feuchtwanger i London og Herman 
D. Koppel i København. I år blev Bengt nomineret til Nor-
disk Råds musikpris. 
Det er tredje gang Bengt gæster Lindegaardskoncerterne, 
og næset gang bliver allerede ved Julekoncerten 20. de-
cember med Andreas Brantelid og Bjarke Mogensen 
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Julekoncerten 2019 

Det er nu tredje år vi afholder julekoncert med Andreas 
Brantelid og Bengt Forsberg. I år er vi så heldige, at vi også 
får besøg af Bjarke Mogensen, som også gæstede Linde-
gaardskoncerterne i 2018, og som vi ser igen den 27. marts 
med kvartetten Kottos. 
Som ved de tidligere julekoncerter må vi også i år melde 
ALT UDSOLGT lang tid før koncerten. I år er det som noget 
nyt, en dobbeltkoncert med en stor julebuffét mellem de 
to koncertdele. 
 
 
 

 
 

 

Lindegaardskoncerterne 2020  
 
De tre koncerter i første halvdel af 2020 byder både på nyheder og gensyn / -hør, og vi kommer langt omkring. 
 

Fredag den 28. februar præsenterer vi et nyt ensemble bestående af Toke Møldrup, cello; Philippe 

Benjamin Skow, violin og Tanja Zapolski, klaver. På programmet står Værker af bl.a. Ravel, Piazzolla og Monti. 

 Det er anden gang Tanja Zapolski, som er født i Ukraine, er på pro-

grammet. I september sammen med Anette, Helge og Jonathan 

Slaatto, hvor hun imponerede publikum med sit musikalske tempe-

rament og sin usædvanlige virtuositet. Tanjas talent er umuligt at 

overhøre, og hun er helt naturligt blevet belønnet med en del pri-

ser. 

Philippe Benjamin Skow ind-

ledte tidligt sin musikalske 

karriere. Som to-årig fik han 

sin første violin, og som fem-

årig optrådte han for første 

gang i Tivolis Koncertsal. I 

dag tæller hans karriere en 

stor mængde internationale 

højdepunkter. 

Cellisten Toke Møldrup har modtager det prestigefyldte Dronning 

Ingrids Hæderslegat, samt Augustinus Fondens Jubilæumsbevilling 

2017-2020. Han er prisvinder ved flere internationale konkurrencer 

og har spillet koncerter i store dele af verden, i bl.a. Weill Recital 

Hall at Carnegie Hall, Wigmore Hall, Musikverein Wien, Dai-ichi Seimei Hall, Tokyo, Forbidden City Concert Hall, 

Beijing m.m.  

Billetkøb: kortlink.dk/xnaa  
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Fredag den 27.marts spiller Kvartetten Kottos med Bjarke Mogensen på akkordeon; Per-

nille Petersen på fløjter, Josefine Opsahl, på Cello og Christos Farmakis på guitar. 

Det er Bjarke Mogensens tredje besøg. Første gang 

tryllebandt han publikum med sin charme og helt 

unikke og virtuositet på sit specialbyggede akkordeon 

med et repertoire, som ingen havde forventet at høre 

på det instrument. Vi får igen fornøjelsen af at høre 

Bjarke i forbindelse med Julekoncerten. 

Til marts optræder han med kvartetten, som spiller 

værker af Edvard Grieg, Antonio Vivaldi, Vaughan 

Williams og Anatolij Liadov samt Egne kompositioner. 

Billetkøb: kortlink.dk/xnab 
 

Fredag, den 24. april er Trio Alpha igen på programmet med Bolette Roed på blokfløjter Peter 

Navarro-Alonso på saxofon og David Hildebrandt på 

slagtøj. Trioen besøgte Lindegaardskoncerterne for 

første gang i september 2016. Senere har Bolette gæ-

stet os med Elephant House Quartet i april 2018. 

Det er tre meget dygtige musikere, der alle har mar-

keret sig i europæisk musikliv, men specielt Bolette 

udmærker sig med sit charmerende, levende og me-

get entusiastiske spil. 

På programmet står trioens egne arrangementer af 

klezmermusik samt svensk, georgisk og armensk fol-

kemusik. 

Biletkøb: kortlink.dk/xnac 

 

Lindegaardens restaurering 
Restaureringsarbejdet har nu stået på længe, og det 
vil fortsætte resten af denne sæson. I næste sæson 
står Lindegaarden funklende nyrestaureret, gulkalket 
med nymalede vinduer og et smukt stråtag. Arbejdet 
forventes færdigt i sommeren 2020. 
Mens restaureringen er undervejs, vil etableringen af 
gadekæret foran Lindegaarden tage sin start i marts 
2020, så når vi når hen på næste år, vil Bondebyen 
have fået et fantastisk løft til glæde for alle i fremti-
den. 
 

 

Mange hilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
 

P.S. På hjemmesiden man se en oversigt over alle tidligere koncerter: lindegaardskoncerterne.dk/gl-arr.html 
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