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Velkommen til sæsonen september 2019 til april 2020 
 

Nu mangler der kun nogle få detaljer i koncertprogrammet for den kommende sæson. Det bliver en forrygende sæson med ikke 
mindre end syv koncerter.  
Foruden de mange unge medvirkende musikere, som alle er prisbelønnede og har gjort sig bemærkede i det store udland, er der 
flere gamle kendinger, som tidligere har besøgt Lindegaardskoncerterne.   
Vi følger op på nyheder og uforudsete ændringer i de kommende nyhedsbreve, og hjemmesiden, lindegaardskoncerterne.dk, bliver 
løbende ajourført.  
Som de tidligere år, er det muligt at indlede koncertaftenen med et lækkert måltid, om også i den kommende sæson bliver leveret af 
Dan-Catering. 
Billetsalget er åbent for køb af billetter til de enkelte koncerter og samlet køb til enten seks eller syv koncerter.  
Se lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html.  Man kan også købe billetter via anførte links ved koncertdatoerne herunder. 
 

Her er lidt oplysninger om sæsonen: 
 

• Fredag den 27. september 2019 kortlink.dk/xna6 
Tanja Zapolski, klaver; Helge, Anette og Jonathan Slaatto h.h.v. violin, cello og bratsch 
Program:  
Gabriel Fauré: Klaverkvartet nr. 1 i c-mol op. 15 
Johannes Brahms: Klaverkvartet nr. 1 i g-mol op. 25 
er blandt værkerne, der fremføres 
 

• Fredag den 25. oktober 2019 kortlink.dk/xna7 

Den prisbønnede Duo Ventus  
Louise Anine Kemp Mogensen, klarinet og Michaela Hansen, fløjte 
Program:  
Værker af Carl Nielsen, W. A. Mozart m.fl. 
 
 

 

• Fredag den 29. november 2019 kortlink.dk/xna8 
Unge prisbelønnede stjerner: Anna Egholm, violin og Jonas Frølund, klarinet  
samt den svenske kapacitet Bengt Forsberg på klaver 
Program:  
Carl Nielsen: Fantasistykke for klarinet og klaver 
Niels W. Gade: Fantasistykker op. 43 for klarinet og klaver  
Aram Khachaturian: Sabeldans for klarinet og klaver 
Grigoras Dinicu: Hora Staccato for klarinet og klaver 
Carl Nielsen: Sonate g-mol for violin og klaver og Romance for violin og klaver 
Maurice Ravel: Sonata for violin og klaver og Tzigane for violin og klaver  
Eugene Ysaÿe: Sonate nr. 4 for solo violin 
 

• Fredag den 20. december 2019 - Dobbelt Julekoncert kortlink.dk/xna9 

To koncerter med cellisterne Andreas Brantelid og Jonathan Swensen samt Bengt Forsberg ved klaveret 
 
Aftenen 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 
 
OBS! Denne aften kan man kun købe billetter til hele 
arrangementet.  
 
Programmet byder på flere overraskelser 
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•  Fredag den 28. februar 2020 kortlink.dk/xnaa 
      Vi præsenterer et nyt elite ensemble  
      Philippe Benjamin Skow, violin; Toke Møldrup, cello; og Tanja Zapolski, klaver 
      Program:  
 værker af bl.a. Maurice Ravel, Astor Piazzolla og Vittorio Monti 
 

• Fredag den 27. marts 2020 kortlink.dk/xnab 
Musik fra et sted, der aldrig har eksisteret 
Kvartetten Kottos med Bjarke Mogensen, som gæstede Lindegaarden i februar 2019 på 
akkordeon, og Pernille Petersen, fløjter; Josefine Opsahl, Cello; Christos Farmakis, guitar 
Program:   
Værker af bl.a.: Edvard Grieg, Antonio Vivaldi, Vaughan Williams og Anatolij Liadov  
samt egne kompositioner 

 

• Fredag den 26. april 2020 – April kortlink.dk/xnac 
Trio Alpha med Bolette Roed, blokfløjter; Peter Navarro-Alonso, saxofon og David 
Hildebrandt, slagtøj 
Trioen gæstede Lindegaarden i september 2016, hvor de havde en meget succesfuld 
koncert. 
Program:  
Gruppens egne arrangementer af klezmermusik samt svensk, georgisk og armensk 
folkemusik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange hilsner og på gensyn 
     Lindegaardskoncertene 
     Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen 
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