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Det prisbelønnede Aarhus Pigekor giver koncert på Lindegaarden  

Fredag den 28.april afsluttes Lindegaardskoncerternes sæson 16/17 på fornemste vis: 
Det danske elite ensemble Aarhus Pigekor gæster Kulturstedet Lindegaarden under korets dynamiske dirigent 
Helle Høyer Vedel. Til lejligheden har den aktuelt prisnominerede komponist, Peter Bruun, komponeret et værk for 
violin, bratsch og pigekor, som vil blive uropført på Lindegaarden med Helge og Anette Slaatto som solister. Musik-
ken er komponeret over kærlighedsdigte fra Davids Højsang, og vi kan allerede nu røbe at Peter Bruuns meget per-
sonlige tonesprog understøtter de smukke tekste på bedste vis. 

Peter Bruun skriver om værket: ”A Well of Living Water er komponeret til Anette og Helge Slaatto og Aarhus Pige-

kor. Teksten er taget fra Salomons Højsang kapitel 4, hvor Salomon beundrer sin elskedes skønhed. Teksten er i 

dette stykke inddelt i tre sange. I den første beskriver Salomon sin elskede i billeder fra naturen og sammenligner 

hende med alle de smukkeste og skønneste ting han kender. Anden sang bliver indledes med en jubel, hvor Salo-

mon fortæller, hvordan hans elskede har betaget hans hjerte. Herefter bygger musikken sig gradvist op, mens Sa-

lomon priser den elskedes kærlighed, og det kulminerer, hvor han taler om hende som “en kilde af livsvand”. Den 

sidste sang beskriver de elskendes møde. Det starter i en stille hvisken. 

Kor og instrumentalister skiftes til at være i forgrunden og i baggrunden. Undertiden akkompagnerer strygerne 

koret, undertiden er det omvendt. Og melodier flytter sig frem og tilbage mellem kor og instrumenter”.  

Aftenens koncert har for øvrigt "Den Nordiske Tone" som tema og byder også på værker af Edvard Grieg, Per Nør-
gaard, Jaako Mäntyjärvi m.fl. 

Det er med stor stolthed at Lindegaardkoncerterne kan byde velkommen til Aarhus Pigekor. De har vundet et ræk-
ke priser og tilhører toppen af pigekor på verdensplan. Ved "Let the Peoples Sing" i München vandt de f. eks. , 
blandt kor fra hele verden, den eftertragtede førstepris. 

Anette og Helge Slaatto er hver på sin måde involveret i flere højt respekterede koncert- og indspilningsprojekter, 
og ikke mindst i Tyskland, hvor Helge Slaatto er violinprofessor. 
Koncerten gentages i Randers og senere i Symfoniens Hus i Århus. 

Billetter kan købes via kortlink.dk/nv89. 

Ønsker du at deltage i middagen før koncerten, skal billetter købes senest onsdag den 26. april kl. 11. Resterende 

billetter til koncerterne kan købes ved døren på koncertdagen fra kl. 19. 

Koncertmiddagen fra Meyers Spisehus serveres kl. 18, inden koncerten, der begynder kl.19.30. Aftenens menu er 

denne gang Lammebov stegt m. hvidløg og friske urter, bagte rodfrugter vent i frisk urtepesto. Dessert: Trifli med 

vaniljecreme og makroner, sæsonens frugt eller bær. 

 

Du kan læse mere om koncerten og koret på: 

lindegaardskoncerterne.dk/lindegaard.htm og kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx  

Koncerten har modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921 og Lyngby-Taarbæk 

Kommune. 
 

Med venlig Hilsen 
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