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Koncert med to unge talenter og en garvet svensker 
Lindegaardskoncerten fredag den 29. november byder på et meget spændende trekløver af musikere: to unge 
prisbelønnede musikere, Anna Egholm, som ikke kun er en fremragende violinist, men også skøjteløber og 
skuespiller, Jonas Frølund, som lige nu til trods for sin unge alder spiller som soloklarinettist i Malmø symfoni-
orkester, og Bengt Forsberg, som lige er blevet nomineret til Nordisk Musikpris, på klaver.  
De spiller et underholdende program, sammensat af nordiske klassikere (Carl Nielsen) og virtuose perler fra 
violin- og klarinetrepertoiret.  
Som sædvanlig så starter aftenen for de sultne gæster kl. 18 med et dejligt måltid fra Dan-Catering. Koncerten 
begynder kl. 19:30. 
Billetter kan købes via kortlink.dk/xna8  og lindegaardskoncerterne.dk/billetter. 
 
Der er stadig billetter at få til de fleste af de kommende koncerter: 
28. februar spiller det nye ensemble bestående af Toke Møldrup, cello; Philippe Benjamin Skow, violin og 
Tanja Zapolski, klaver, et program med værker af Ravel, Piazzolla og Monti. 
27.marts spiller Kvartetten Kottos med Bjarke Mogensen på akkordeon; Pernille Petersen på fløjter, Josefine 
Opsahl, på Cello og Christos Farmakis på guitar værker af Edvard Grieg, Antonio Vivaldi, Vaughan Williams og 
Anatolij Liadov samt Egne kompositioner. 
24. april er Trio Alpha for anden gang på programmet med Bolette Roed på blokfløjter Peter Navarro-Alonso 
på saxofon og David Hildebrandt på slagtøj. På programmet står trioens egne arrangementer af klezmermusik 
samt svensk, georgisk og armensk folkemusik. 
Den store, traditionelle Julekoncert med Adreas Bantelid, Bjarke Mogensen, og Bengt Forsberg, som i år er en 
dobbeltkoncert, er for længst udsolgt. 
Man kan læse mere om koncerterne på lindegaardskoncerterne.dk,  
og billetter kan købes via lindegaardskoncerterne.dk/billetter. 
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