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GOLDMUND QUARTET - Sensation på Lindegaarden
Den næste koncert på Lindegaarden finder sted fredag den 31. marts. Hvor den tyske kvartet, Godmund Qurtet,
serverer et blandet program med Joseph Haydn: Strygekvartet op. 54 nr. 1 Alegro moderato, György Kurtag: Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky, op. 28, Rued Langgaard: Strygekvartetsats ("Italiensk Scherzo") BVN
408 (1950) og Ludwig van Beethoven: Strygekvartet i A-mol, op.132.
Kvartetten har, sin unge alder til trods, modtaget en del
priser, og flittigt efterspurgt på verdensplan. I Danmark er
kvartetten endnu ret ukendt, selvom DR har gjort sit for at
ændre det.
”Publikum har været begejstret over strygekvartetten lige
fra starten. De kan heller ikke klage over manglende priser. Goldmund Quartet er allerede blandt de vigtigste
unge musikere i Tyskland”, udtalte Harald Eggebrecht fra
Süddeutsche Zeitung for nylig, så mon ikke også det danske publikum vil holde af de fire unge musikere.

Højest ærede publikum, vågn op! GOLDMUND QUARTET - Sensation på Lindegaarden:
At en så respekteret musikjournalist som Harald Eggebrecht i en af Tysklands vigtigste og største aviser viser de
unge musikere så stor opmærksomhed, siger noget om, hvad det er for store talenter, som snart gæster Lindegaarden!
Han er fuld af begejstring, fremhæver deres unikke
spillestil, fuld af individualitet og personlighed (ingen
selvfølge i vor tid, som ofte i den grad præges af konformitet!)
Samtidig har de fire alt med i bagagen som sig hør og
bør: Studier med de ypperste kvartetter som Alban
Berg og Artemis kvartetten, støttende læremestre og
personligheder som Alfred Brendel m.fl., og et stort
og fremfor alt alsidigt repertoire, fra Beethoven til
Kurtag.
Tidligere har ensembler som Den Danske Strygekvartet og Trio con Brio har allerede givet os uforlignelige
oplevelser. Dette fortsætter med Goldmund kvartetten i samme liga, køb billetter i tide, alt tyder på at også dette bliver en STOR aften!
På hjemmesiden lindegaardskoncerterne.dk kan I se på og lytte til en række eksempler på Goldmund Quartettens
formåen: lindegaardskoncerterne.dk/Goldmund Quartet.htm. Her kan i også høre Harald Eggebrecht’s anmeldelse
af kvartetten (på tysk).
Koncertaftenen kl. 19:30 indledes som sædvanligt med en middag kl. 18 fra Meyers Spisehus.
Billetter kan købes via kortlink.dk/nv7z eller lindegaardskoncerterne.dk.
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