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Om cirka halvanden uge, fredag den 27. september, indledes Lindegaardskoncerternes femte sæson, og det sker med 

en gentagelse af den koncert, der ved Late Summer Festival 2019 blev kåret som publikums yndlingskoncert. På pro-

grammet står Faurés og Brahms første klaverkvartet, med de samme musikere som ved festivalen, nemlig Helge, Anette 

og Jonathan Slaatto på henholdsvis violin, bratsch og cello. Her på Lindegaarden spiller de sammen med pianisten Tanja 

Zapolski, en af de førende unge pianister i Danmark. 

Pianisten, Tanja Zapolski, er født i Ukraine og har modtaget Jacob Gade Legat, Victor Bor-

ge Prisen, Frimurerlogens Pris, Sonningstipendiet, Gladsaxeprisen og Wilhelm Hansen 

Prisen. Tanja Zapolski er igen på programmet i forbindelse med koncerten den 28. fe-

bruar 2020, hvor hun spiller kompositioner af Ravel, Piazzolla og Monti sammen med 

Philippe Benjamin Skow på violin og Toke Møldrup på cello. 

Helge, Anette og Jonathan Slaatto er allerede kendte navne på Lindegaarden, og for de 

få, der endnu ikke måtte vide det, kan vi oplyse, at Anette og Helge Slaatto er de dri-

vende kræfter for både Lindegaardskoncerterne og Late Summer Festival. 

Koncerten den 27. september byder også på en uropførelse. Den færøskes komponist Sunleif Rasmussen har skrevet en 

duo for violin og bratsch til Helge og Anette Slaatto. I bliver altså de første mennesker på hele verden til at høre denne 

musik, der omhandler naturbeskrivelser og folkelige toner. 

De fire musikere opførte i øvrigt med 

stor succes blandt andet Brahms før-

ste klaverkvartet ved en koncert i for-

bindelse med Kurt Wessel Hansens 

80års fødselsdag i juni. 

Koncerten fredag den 27. september 

foregår, som tidligere, på Lindegaar-

den, selv om gården i øjeblikket er ved 

at blive renoveret.  

For dem, der vil supplere koncertople-

velsen, er som sædvanlig buffét kl. 18, 

og det er også i denne sæson Dan-Ca-

tering, der står for lækkerierne.  

Koncerten begynder kl. 19.30, og bil-

letter kan købes på kortlink.dk/xna6 

og på lindegaardskoncerterne.dk, hvor 

man også kan læse mere om koncer-

ten, komponisterne og musikerne og 

sæsonens efterfølgende seks koncer-

ter. Billetter til koncerten kan også købes ved døren fra kl. 19.  

Mange hilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto  

og Kurt Wessel Hansen 

P.S. På hjemmesiden kan man nu se en oversigt over alle tidligere koncerter: lindegaardskoncerterne.dk/gl-arr.html 
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Lindegaarden er ved at blive restaureret. På nordre længe, hvor Lindegaardskoncerterne afholdes, har arbejdet stået på 

hele sommeren, murene skal repareres, og der skal nyt stråtag på. Fotoet t.h. herunder viser, hvordan gården så ud 10. 

september. Rørene til stråtaget er kommet, men arbejdet bliver næppe færdigt til koncerten den 27. september.  

Salen fungerer dog helt perfekt, så koncerten afholdes helt som planlagt og annonceret. 
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