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Kære koncertvenner
Lindegaardskoncerterne kan for tiden glæde sig over koncerter for fulde huse, og til den
forestående koncert er ligesom til Julekoncerten, alt udsolgt.
Corona-besværlighederne er desværre ikke overstået. Vi må, som spisested, genindføre,
at alle har et gyldigt Coronapas.
Lindegaardskoncerterne i medvind med fulde huse
Den succesfulde koncert den 29. oktober med klarinettalentet Jonas Frølund, koncertmester Bjarne Hansen og Slaatto trioen gik af stablen for fuldt hus med et program af
Mozart og Brams en uropførelse af et værk for solklarinet af komponisten Ivar Frounberg, som selv overværede koncerten.

Jonas Frølund, Bjarne Hansen og Slaatto Trioen (Helge, Anette og
Jonathan Slaatto) - Foto: Kurt Wessel Hansen

Komponisten Ivar Frounberg, og musikerne Jonas Frølund, Jonathan
Slaatto, Anette Slaatto, Bjarne Hansen, og Helge Slaatto
Foto: Kurt Wessel Hansen

Næste koncert, fredag d. 26. november,
med den verdenskendte Trio Con Brio er
også for længst udsolgt
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Det samme gælder den traditionelle julekoncert, fredag den 17. december hvor stjernecellisten Andreas Brantelid, spiller sammen med sin far, cellist i Det Kongelige Kapel.
Til de fire spændende koncerter i første halvdel af 2022 kan der fortsat købes billetter, med
eller uden den lækre buffet før koncerterne. 28. januar spiller Mazel Klezmer Band, 25. februar spiller Anette Slaatto, bratsch, og Sanne Andersen, piano, Brahms og Schumann, fredag
den 25. marts spiller Duoen Bolette Roed og David Hildebrandt på henholdsvis fløjter og slagtøj musik fra Purcell til Piazzolla, og 29. april synger operasanger Brit-Tone Müllerz, kendt fra
Wiener Staatsoper og i Bayreuth, blandt andet nogle af de store arier. Hun akkompagneres af
organist og pianist Lise Hanskov.
Som altid bydes på en dejlig buffet i hyggeligt selskab før koncerten fra kl.18.
Billetter til disse koncerter kan købes via www.lindegaardskoncerterne.dk/billetter og
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.
Læs mere om sæsonens resterende koncerter på: lindegaardskoncerterne.dk
Læs mere om sæsonens resterende koncerter på: lindegaardskoncerterne.dk

Mange hilsner og på gensyn
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