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Kære koncertvenner
Så er vi tæt på sæsonens anden koncert, som finder sted fredag den 29. oktober
kl. 19.30. Og for dem, som gerne vil gøre aftenen mere festlig, begynder aftenen
med en lækker buffét kl. 18.

Koncerten fredag den 29. oktober bliver en begivenhed af de
helt sjældne:
Et af Danmarks største blæsertalenter, den unge Jonas Frølund, vil i selskab med
fire udvalgte strygere byde på to af kammermusikkens højdepunkter:
• Mozarts og Brahms udødelige klarinetkvintetter.
• Dertil uropfører Jonas Ivar Frounbergs (*1950) nye solostykke for klarinet, "
Kalligrafier", tilegnet Jonas Frølund.
Komponisten vil selv være til stede ved uropførelsen på Lindegaarden.
• Sidste sats af Carl Maria von Webers klarinet kvintet Rondo allegro giocoso
De øvrige musikere er Odense Symfoniorkesters tidligere koncertmester Bjarne
Hansen, cellisten Jonathan Slaatto, som havde stor succes med sin nye festival
på Schackenborg Slot med stor international bevågenhed, og ægteparret Anette og Helge Slaatto, som i det sidste har gjort sig bemærket med flere CD-indspilninger, der også fik international ros. Danske og internationale komponister
har komponeret værker for de to og deres Late Summer Festival Hvide
Sande/Copenhagen som de sammen har stået i spidsen for siden 2014. De har
turneret over hele Europa, foruden at være fastansatte både i Radiosymfoniorkestret (Anette Slaatto) og som koncertmester i Odense Symfoniorkester og
som professor i Tyskland (Helge Slaatto). .
Som altid bydes på en dejlig buffet i hyggeligt selskab før koncerten fra kl.18.
Billetter købes via: kortlink.dk/2bb92 og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.
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Noget om Jonas Frølund,
som tidligere med succes har gæstet Lindegaardskoncerterne
•
•
•
•

Jonas Lyskjær Frølund er soloklarinettist i Danmarks Underholdningsorkester
På kontrakt som alternerende soloklarinettist i Malmö Symfoniorkester
På trial som soloklarinettist i orkestret ved Royal Opera House, London
Medlem af blæserkvintetten V Coloris.
Han studerer på kandidaten af Supérieur-konservatoriet i Paris med professor Philippe Berrod og har tidligere været elev af Det Kongelige Kapels soloklarinettister John Kruse og
Lee Morgan.
Jonas tog i 2019 førsteprisen ved 5th
Lisbon International Clarinet Competition og modtog i 2021 Musikanmelderforeningens Kunstnerpris.
Jonas' hjerte banker for kammermusik, og foruden at være medlem af
blæserkvintetten V Coloris, har han samarbejdet med bl.a. Trio con Brio Copenhagen, Quatuor Diotima og Nikolaj Szeps-Znaider og får sin debut med Den Danske
Strygekvartet på en Tysklands-turné i foråret 2022.
Tre albums med Jonas i nyskreven musik, heriblandt et album med danske og
udenlandske solostykker, venter på at blive udgivet. Han samarbejder regelmæssigt med komponister som Birgitte Alsted, Mette Nielsen, Poul Ruders, Rune Glerup og Bent Sørensen og er desuden fascineret af den frie improvisation.
Jonas tiltrækkes af udfordringer og arbejder på en så uhindret og kreativ dialog og
udveksling med publikum som muligt.
Læs mere om sæsonens resterende koncerter på: lindegaardskoncerterne.dk
Mange hilsner og på gensyn
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne
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