LINDEGAARDS
Velkommen til Lindegaardskoncerternes femte sæson
2019-20, som byder på intet mindre end syv meget
spændende koncertoplevelser.
Tilbuddet om at få noget godt at spise før koncerterne
har været en stor succes, så Dan-Catering står også i
denne sæson for bufféten, som ved alle koncerter, Julekoncerten undtaget, serveres kl. 18.
For at få arrangementerne til at løbe rundt, har vi desværre set os nødsaget til at hæve priserne en smule.
Lindegaardskoncerterne arrangeres af foreningen
Klanghjulet i et snævert samarbejde med
Kulturstedet Lindegaarden

KONCERTERNE
2019 – 2020

Der er flere oplysninger at hente på koncerternes
hjemmeside: lindegaardskoncerterne.dk , hvor du
også kan købe medlemskort til alle koncerterne, og
Facebook: facebook.com/lindegaardskoncerterne.
Hvis du løbende vil orienteres om koncerterne og
eventuelle ændringer, kan du tilmelde dig Lindegaardskoncerternes nyhedsmail:
lindegaardskoncerterne.dk/nyhedsmail.html
Lindegaardskoncerterne har tidligere med stortak
modtaget støtte fra:

Dansk Tennis Fond

Lyngby Optimisterne

Lindegaardskoncerterne - Kulturstedet Lindegaarden
Peter Lunds Vej 8 - 2800 Kongens Lyngby

Fredag den 27. september 2019 - Tanja Zapolski og
Slaatto Trioen

Denne aften byder vi på noget helt specielt:
• Vi begynder aftenen kl. 18 med en times koncert
• Kl. ca. 19.15 står Julebufféten klar
• Kl. ca. 20.30 fortsætter vi med næste koncert

Denne aften kan man kun købe billetter til hele arrangementet, som koster kr. 450 for voksne og kr. 320 for
børn, unge under 20 år og studerende
Tanja Zapolski, klaver; Helge Slaatto, violin; Anette Slaatto,
bratsch og Jonathan Slaatto, cello
spiller klaverkvartetter af Fauré og Brahms
Billetter: kortlink.dk/xna6

Billetter: kortlink.dk/xna9

Læs mere: kortlink.dk/xr5a

Fredag den 28. februar 2020 - Nyt elite ensemble

Læs mere: kortlink.dk/xr54

Fredag den 25. oktober 2019 - Duo Ventus
Prisbelønnet duo
Louise Anine Kemp Mogensen, klarinet og Michaela Hansen, fløjte
Billetter: kortlink.dk/xna7
Læs mere: kortlink.dk/xr58

Fredag den 29. november 2019 - Unge prisbelønnede stjerner: Anna Egholm, violin
og Jonas Frølund, klarinet
samt kapaciteten Bengt
Forsberg, klaver

Billetter: kortlink.dk/xna8

Program med fokus på
Carl Nielsen
Læs mere: kortlink.dk/xr59

Fredag den 20. december 2019 - Dobbelt Julekoncert

Philippe Benjamin Skow, violin; Toke Møldrup, cello; og
Tanja Zapolski, klaver
Værker af bl.a. Ravel, Piazzolla og Monti
Billetter: kortlink.dk/xnaa

Læs mere: kortlink.dk/xr5b

Fredag den 27. marts 2020 - Kvartetten Kottos
Musik fra et sted, der aldrig har eksisteret
Bjarke Mogensen, akkordeon; Pernille Petersen,
fløjter; Josefine Opsahl,
Cello; Christos Farmakis,
guitar
Billetter: kortlink.dk/xnab
Læs mere: kortlink.dk/xr5c

Fredag den 24. april 2020 - Genhør med Trio Alpha
Bolette Roed, blokfløjter
Peter Navarro-Alonso, saxofon
David Hildebrandt, slagtøj
Billetter: kortlink.dk/xnac
Læs mere: kortlink.dk/xr5e
To koncerter med cellisterne Andreas Brantelid og Jonathan Swensen med Bengt Forsberg, klaver

Forbehold for ændringer

