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Lindegaardskoncerterne 2018-19
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby
Koncertprogrammet for den kommende sæson er tæt ved at være helt på plads, og vi synes, det er på tide
at røbe noget om de fremtidige koncerters indhold, som man kan læse meget mere om på hjemmesiden
lindegaardskoncerterne.dk, som har fået et helt nyt layout. Her kan man finde både programnoter til hver
enkelt koncert samt aktuelle video-/lydklip.

Vi påbegynder, som sædvanligt, sæsonen den sidste fredag i september og i denne sæson byder vi på ikke
mindre end seks koncerter og alle med eller uden deltagelse i middagsarrangementer, og nu kan man
melde sig ind i foreningen Lindegaardskoncerterne og abonnere på alle seks koncerter, men selvfølgelig kan
man stadig købe billetter til de enkelte koncerter, men ved medlemskab omfattende tre eller flere koncerter
opnår mam blot væsentlige rabatter som vist i følgende skemaer:
Kun koncerten
Løssalgsprisen

kr. 180

Medlemspris
6 koncerter

kr. 865
+ 1 gæstebillet

Koncert + middag
kr. 360
(ikke dørsalg)
kr. 1.945
+ 1 gæstebillet u.
middag

Kun koncerten
Børn og unge

Koncert + middag
Børn og unge

kr. 90

kr. 270
(ikke dørsalg)

kr. 435

kr. 1.515

Indmelder man sig i løbet af sæsonen er prisen reduceret efter følgende skala (ingen gæstebillet):
Medlemspris

Kun koncerten

Koncert + middag

Kun koncerten
Børn og unge

Koncert + middag
Børn og unge

5 sidste koncerter:
4 sidste koncerter:
3 sidste koncerter:

kr. 765
kr. 650
kr. 510

kr. 1.665
kr. 1.375
kr. 1.060

kr. 385
kr. 325
kr. 255

kr. 1.285
kr. 1.050
kr. 800

Medlemskab og billetter kan købes via hjemmesiden lindegaardskoncerterne.dk
og via kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-2156926. fra 1. maj
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Foreløbigt program (ret til ændringer forbeholdes):
 Fredag den 28. september 2018
Edvard Grieg og nordiske romancer I anledning af 175 års fejringen af Edvard Grieg:
Helge Slaatto violin, Anne Mette Stæhr, klaver
(program følger)

 Fredag den 26. oktober 2018
Fra barokken til vores egen tid
Michala Petri, blokfløjter, Anette Slaatto, bratsch og viola d’amore, Hans Andersen, klaver
(program følger)

 Fredag den 30. november 2018
Den Danske Klarinettrio
Mesterværker med mesterlige musikere
Tommaso Lonquich, klarinet,
Jonathan Slaatto, cello,
Martin Quist Hansen, klaver
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Kegelstat Trio (version for Cello, klarinet og Klaver)
Ludwig van Beethoven: Gassenhauer Trio
Johannes Brahms: Klarinettrio i A-mol op. 114
 Tirsdag den 18. december 2018
Julekoncert
Genhør med
Andreas Brantelid og Bernt Forsberg
Det bedste Skandinavien kan byde på
Program:
Sonater af Glazunov og Myaskovsky m.m.
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 Fredag den 22. februar 2019
Soloaften med den spektakulære Bjarke Mogensen
på akkordeon
Program:
Scarlatti, Tjajkovskij, Anders Koppel, Piazzolla.



Fredag den 29. marts 2019
Arild kvartetten
med nogle af landets førende musikere:
Tobias Durholm, Johannes Søe Hansen, Violiner
Stine Hasbirk Brandt, Bratsch
Ingemar Brantelid, Cello
(program følger)

Mange hilsner fra
Anette Slaatto, Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen

…og på gensyn i den nye sæson

ARRANGERET I ET SAMARBEJDE MELLEM LINDEGAARDSKONCERTERNE, KLANGHJULET OG KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

