
 

Lindegaardskoncert 

Carsten Dahl og Jonathan Slaatto 

IMPROVISATORISK MØDE 
Fredag den 25. november  
Koncertmiddag fra Meyers Spisehus kl. 18. Koncerten begynder kl. 19.30 

Nogle af Carsten Dahls malerier udstilles i forbindelse med koncerten  
 

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, PETER LUNDSVEJ 8, 2800 KONGENS LYNGBY 

Den fascinerende rytmiske Jazzpianisten Carsten Dahl og den klassiske cellist Jonathan Slaatto i et 
improvisatorisk møde. Koncerten er arrangeret af Anette og Helge Slaatto, Klanghjulet, med støtte 
fra Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen og Lyngby-Taarbæk Kommune.  
 
IMPROVISATORISK MØDE 
Det er med stolthed, at vi nu for 2. gang får mulighed for at lytte til Jonathan Slaatto, som i april 
spillede sammen med den legendariske Danske Strygekvartet. Det improvisatoriske mødet med 
jazzpianisten Carsten Dahl vil vise helt andre sider af Jonathan Slaattos talent. 
 

MUSIK OG BILDENDE KUNST 
Helge Slaatto udtaler: Jeg tror dette bliver en helt speciel aften. Vi har at gøre med to musikere som 
hver på sin måde kan henvise til imponerende og ikke mindst alsidig karrierer. 
Den fremragende jazzmusiker og improvisationskunstner Carsten Dahl, som også er en glimrende 
Bach interpreter, og hans Goldberg variationer er for mange uforglemmelige! Carsten Dahl er også 
en interessant billedkunstner, med en enestående evne til at formidle på en levende og interessant 
måde hvad billederne drejer sig om, og det vil han gøre i forbindelse med koncerten.  
Vi kan forvente et meget spændende musikalsk møde mellem denne farverige personlighed og den 
klassiske cellist Jonathan Slaatto, som har vundet en mængde kammermusikpriser, og som turnerer 
med Ensemble MidtVest over hele verden (London, New York, Rio etc.). Dertil har han en helt 
speciel evne til at kommunikere med og lade sig inspirere af andre musikformer. Der er virkelig lagt 
op til en storslået jazz-begivenhed.  
 

BILLETTER:  kortlink.dk/ntzz eller kortlink.dk/place2book/ntzz 

Sidste frist for bestilling af koncertbilletter med middag er onsdag d. 23. november kl.11 

Hvis du først beslutter dig i sidste øjeblik, kan billetter købes ved døren d. 25. november fra kl. 19 

 

ARRANGERET I SAMARBEJDE MELLEM KLANGHJULET OG KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 

http://kortlink.dk/ntzz
http://kortlink.dk/place2book/ntzz

