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Lindegaardskoncerterne lader sig stadig ikke kue af en pandemi 
 

Myndighederne har igen strammet grebet om vores sociale liv. Udmeldingerne om konsekvenserne for arrangementer som 
f.eks. Lindegaardskoncerterne var ikke særlig klare, selvom det blev sagt, at kulturarrangementer var friholdte. Derfor tog 
jeg fredag aften kontakt med Sundhedsministeriet og spurgte direkte. Svaret var helt klart: Vi må gerne gennemføre vores 
koncerter, så længe vi overholder afstands- og arealkravene.  
Det gør vi naturligvis, og vi det samlede antal, at iberegnet, er sat til 50 personer. Det sidstnævnte gjorde vi allerede for 
flere måneder siden.  
I forbindelse med den førstkommende koncert, 30. oktober, aflyser vi bufféten, da det vil være vanskeligt at overholde de 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, men alle abonnenter og dem, der har købt billetter til koncerten vil modtage en 
mail med yderligere detaljer. 
Indtil der lempes på restriktionerne, har vi begrænset billetsalget således, at vi ikke overskrider det samlede antal på 50 per-
soner. 

Kurt Wessel Hansen 
 

Lindegaardskoncerten med Duo Åstrand/Salo afholdes fredag, den 30. oktober 2020,  

kl. 19:30 for alle, der har købt billet med og uden buffét.  Koncerten er udsolgt 
Koncertmester i DR SymfoniOrkester Christina Åstrand, violin Per Salo, piano, DR 
SymfoniOrkester 
 

Program: 

Friedrich Kuhlau, Hans Abrahamsen, Carl Nielsen og L. van Beethoven.  
Programmet og duoens CV er vedhæftet 

 
 

Der er fortsat billetter at købe til koncerterne 27. november og 29. januar og de efterfølgende, mens Julekoncerten 18. 
december for længst er udsolgt efter de nugældende regler. 
 

Fredag den 27. november 2020, kl. 19:30 En aften med pianisten John Damgård 

Pianisten John Damgård fortæller om Beethovens liv 
og spiller 2 af de sidste Beethoven sonater. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fredag den 29. januar 2021, kl. 19:30 Den Danske Strygekvartet 
Program: 
Henry Purcell: Chacony i g-mol 
Wolfgang Amadeus Mozart: Strygekvartet nr. 16 i Es-dur, K.428  
Franz Schubert: Strygekvartet i G-dur D 887 

 

 
Mange hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
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