
 Lindegaardskoncerten fredag den 28. september 2018 
 Edvard Grieg og nordiske romancer  

 
 
 

Sæsonen indledes med et festligt program, der, for foruden selve koncertprogrammet, in-
deholder nordisk folkemusik og -dans. 
Aftenen indledes som sædvanlig med spisning fra kl. 18, for dem, der har tilvalgt koncert-
bufféten. Derefter er der en halv times nordisk folkemusik og -dans, fremført af den festlige 
gruppe OlgaPolka, og her er publikum velkommen til at få sig en svingom. 
Koncerten, fejrer blandt andet 175 året for den norske komponist, Edvard Grieg’s fødsel 
med fremførelsen af to sonater. Grieg’s interesse for folkemusikken, høres tydeligt på en 
meget stor del af hans musik. 
Aftenen byder også på værker af Johan Svendsen, Jean Sibelius, Wilhelm Stenhammar og 
Anders Nordentoft. 
Der er pause midt på aftenen, hvor der serveres et glas ”bobler” eller kaffe og te.  
   

Nordisk folkemusik og -dans kl. 19:30 - 20 
 

 
 

 

Gruppen OlgaPolka spiller dansk og nordisk spille-
mandsmusik fra 1700-tallet til i dag, og de spiller så 
det swinger. 
Det er meningen, at publikum danser til musikken, 
hvis man har lyst, og der fordres ikke kendskab til 
folkemusik og dans. 
Klaus Helsøe: harmonika 
Marianne Friis: guitar 
Karen Andersen: kontrabas 
 

Edvard Grieg og nordiske romancer: kl. 20 
Helge Slaatto, der er født i Oslo, på violin og Anne 
Mette Stæhr, der er født i Nordjylland, opfører to af 
Edvard Grieg’s mesterlige sonater:  
 

 
 
 
 

 Sonate nr. 2 op. 13. i G-dur 
Sonaten blev dedikeret til den norske komponist og 
violinist Johan Svendsen 

 Sonate nr. 3. op. 45 i c-mol,  
et af Griegs absolutte mesterværker. Violinsonaten 
er i samme klasse som sonater af Jo-hannes Brahms. 
Grieg selv betegnede sonaten som den "med den 
videre horisont". Indflydelsen fra folkemusikken og 
senromantisk satsteknik indgår i en tilnærmet per-
fekt balance. Indledningstakterne til åbningssatsen 
er grundlag for den tematiske udvikling i både første 
og anden sats.  

 
Romancer af:  

 Johan Svendsen 

 Jean Sibelius  

 Wilhelm Stenhammar  
 

 Vores egen tid er repræsenteret med danske Anders 
Nordentofts "Atrani", inspireret af hans rejse til Itali-
ens sommerlige Amalfi  

 
Køb billetter til koncerten her:  
place2book.com/da/27239/choose_ticket_sales_work
flow?seccode=c81c8c77d1 
eller til én eller flere koncerter her: 
lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html 
Billetter kan købes med eller uden buffét fra 
Bufféten åbnes kl. 18. 
 
Læs mere på Lindegaardkoncerternes hjemmeside: 
lindegaardskoncerterne.dk  
Læs mere om koncerten: 
 lindegaardskoncerterne.dk/Fredag den 28. septem-
ber 2018.html 
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