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Kære koncertvenner 

Så er vi tæt på sæsonens første koncert, som finder sted fredag den 24. september 

kl. 19.30. For dem, som gerne vil gøre aftenen mere festlig, begynder aftenen med 

buffét kl. 18. 

Koncerten: 

Fra Nielsen til Nørgård  
Release af 2 international roste cd´er 

 

Aftenens musik fremføres af fire fremragende musikere: Anette og Helge Slaatto 

samt og Anne Mette Stæhr, som alle tidligere har gæstet Lindegaardskoncerterne, 

de to første er koncertarrangementernes grundpille.  

Den fjerde er mezzosoprano sangeren Signe Asmussen 

Manuitt. Hun har optrådt bredt, ikke kun i klassiske kon-

certer, kammermusik og opera, men også i latin jazz og 

som medlem af Tolkien Ensemble. Siden 2001 har hun 

markeret sig som en af Danmarks mest imponerende 

kvindelige sangere. Ud over optrædener i Danmark, har 

hun optrådt i Londons Wigmore Hall og Amsterdams    

Concertgebouw. Hun er gift med den cubanske Salsa 

sanger Ernesto Manuitt. 

Her er, hvad Anette og Helge Slaatto har skrevet om 
koncerten: 
 

I Coronatiden var alt lukket ned. Kunstnere og musikere 
brugte den trykkende tavsheden til at udvikle nye idéer 
og projekter. I dette tilfælde får vi glæde af to cd´er, 
som blev indspillet og optaget i denne svære tid: Nordi-
ske Romancer og sange for violin og klaver med Helge 

Slaatto, violin, og Anne Mette Stæhr, klaver; og en portræt-cd med de mest sang-
bare og smukkeste værker af Per Nørgård, som runder de 90 til næste sommer. 
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Den danske og den internationale presse er fulde af lovord og ros.  Kristeligt Dag-
blad skrev: "En plade som lyser godt op i en mørk og Corona-nedlukket periode, for 
de glimrende musikere giver os gode anelser om det forår og den sommer, der ven-
ter på den anden side"…og: "I ’The Secret Melody’ lader Anette Slaatto sin bratsch 
synge på smukkeste vis" .  
Fono Forum fra Tyskland skrev: "Die Darbietung aller Werke können intensiver, en-
gagierter und besser kaum sein. Topp!"  
 

Ved koncerten den 24.september får I en fin buket af de nordiske musikskatte at 
høre. Vores store sangerinde Signe Asmussen synger danske sange fra Nielsen til 
Nørgård, violinisten Helge Slaatto spiller sammen med pianisten Anne Mette 
Stæhr Griegs folkemusik inspirerede G-Dur sonate, bratschisten Anette Slaatto 
spiller Nørgårds Secret Melody, for kun at nævne få af værkerne. 
 
Som altid kan man få et dejligt måltid kl 18, koncerten begynder kl. 19.30. Billetter 
kan købes via lindegaardskoncerterne.dk/billetter , kortlink.dk/2bb8y . 
 
Læs mere om sæsonens otte koncerter på: lindegaardskoncerterne.dk 
 
 

Mange hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne 
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