
Lindegaardskoncerterne 
Nyhedsbrev april 2022 

 

Lindegaardskoncerterne,  Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby 
www.lindegaardskoncerterne.dk 

lindegaardskoncerterne@gmail.com – klanghjulet@gmail.com 
 

Kære koncertvenner 
 

Så er vi nået til sæsonenns sidste koncert, men fortvvl ikke. Vi er godt i gang med programmet for den kom-

mende sæson, og vi håber at kunne offentliggøre programmet senest 1. maj. Vi kan garantere, at der meget at 

glæde sig til. 

Kurt Wessel Hansen 
 

Den internationale operastjerne Brit-Tone Müllertz besøger Lindegaardskoncerterne 
 
 

Fredag den 29. april afslutter Danmarks nye stjerne sopran Brit-
Tone Müllertz Lindegaardskoncerternes usædvanligt vellykkede 
sæson.  Hun optræder med de smukkeste sange af Johannes 
Brahms, Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss, Jean 

Sibelius. Blandt andet står Franz Schuberts ”Die Forelle” på pro-

grammet. 
Brit- Tone Müllertz kan fylde de helt store operahuse som Bay-
reuth og Wiener Staatsoper med sin fantastiske stemme, en stem-
me, som bringer tankerne hen på de helt store nordiske forbilleder 
som Birgit Nilsson og Kirsten Flagstad. Men hun behersker også 
den helt intime sangkunst, som vi kan lytte til denne aften.  
Koncerten afsluttes med en storslået arie fra Antonín Dvořáks 
opera Rusalka.  

Brit-Tone Müllertz akkompagneres af den alsidige pianist og organist Lise Hanskov. 
Hele koncertprogrammet kan ses på kortlink.dk/2bc36, hvor du også kan bestille billetter. Koncerten begynder 

klokken 19:30, men som altid er det muligt at indlede aftenen med buffét i godt selskab klokken 18 (senest bil-

letkøb 27. april). Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen. 

Læs mere om koncerterne på: lindegaardskoncerterne.dk  
 

Brit-Tone Müllertz er operasanger, nærmere bestemt sopran. Selv om hun født og opvokset i Danmark, er hen-
des karriere skabt i udlandet. Hun synger over hele Europa, og hun har blandt meget andet sunget Wagner på de 
berømte Bayreuther Festspiele i Tyskland. 
Det lå slet ikke i kortene, at Brit-Tone Müllertz skulle være operasanger. Der var ingen i familien, som havde med 
musik at gøre. Hun blev den første. Hun begyndte at spille klaver som seksårig, og senere blev korsang koblet på. 
På efterskolen og i gymnasiet sang hun med rytmiske orkestre, og det var først som 20-årig, at det gik op for 
hende, at hun ville være operasanger. Efter at have set og hørt en sopran på tv, besluttede hun, at det var vejen 
for hende. Hun blev optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, hvor hun tog en fem-
årige diplomuddannelsen. 
Brit-Tone Müllertz var lige blevet gift og havde fået barn da hun fik tilbud om at blive ansat på operaen i Linz i 
Østrig, men alligevel. endte det med, at hun og resten af familien rykkede teltpælene op og forlod Danmark men 
bor nu igen i Danmark. 
Arbejdet i Linz åbnede mange døre. Hun blev kendt i de internationale operakredse, og det gav nye jobs. 
 

Pianist Lise Hanskov startede som seksårig med klaverundervisning og spillede første gang som otteårig i Tivolis 
Koncertsal. Hun kom på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1979, hvorfra hun tog diplomeksamen i 
1985. Videregående studier blev taget i udlandet, og i 1994 tog hun kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kon-
gelige Danske Musikkonservatorium. 
 

Mange hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne (spørgsmål: Ring 30 59 01 34) 
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