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Afslutningskoncert med Arild Kvartetten og Rachel Yatzkan 

Fredag den 29. marts kl. 19.30 
 

 
Vi glæder os meget til at præsentere den usædvanligt fine Arild Kvartetten, 
som vil give sig i kast med to af kvartetlitteraturens mest fascinerende værker, 
af Beethoven og af Brahms. 
Det findes knapt to komponister som har haft en så stor betydning for kvartet-
repertoirets udvikling som netop disse to, så den unge Israelske Rachel Yat-
zkan befinder sig i det fineste selskab. 
Men Rachel Yatzkan har selv virkelig meget at byde på: 
Som saxofonist kommer hun fra jazzens verden,  har haft Europas mest bety-
delige lærere, her hjemme  bl.a. den aktuelle prisvinder Hans Abrahamsen. 
 
 
 

Arild Kvartetten er et af Danmarks førende kammerensembler med Tobias Durholm, violin; Johannes Søe 
Hansen, violin; Stine Hasbirk, bratsch; Ingemar Brantelid, cello. 

Arild Kvartetten musicerer levende, af-
balanceret og med fin fornemmelse for 
de klanglige lag". Sådan lyder en karak-
teristik af strygekvartetten, som siden 
debuten i 2008 har markeret sig blandt 
de førende, danske kammerensembler. 
Kvartetten har høstet mange roser for 
deres modne og noble spil. Kvartettens 
medlemmer er alle erfarne kammer-
musikere, og beklæder samtidigt le-
den-de stillinger i Det kgl. Kapel. De har 
et omfattende koncertprogram her-
hjem-me og har bl.a. turneret i Brasi-
lien, Grækenland, Sverige og Skotland. 

 

Program:  
Tre kvartetter: 

• Johannes Brahms: Strygekvartet nr. 1 i c-mol op. 51 

• Rachel Yatzkan: Bio-Genesis for strygekvartet (2019) 

• Ludwig van Beethoven: Strygekvartet nr.12 i Es-dur op.127 
 

 

Som sædvalgt er der buffét kl. 18 før koncerten. (billetkøb senest 27/3). Koncerten starter kl. 19.30 

Billetkøb: kortlink.dk/vs2s og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html 
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Næste sæson 
 

Programmet for koncerterne i den kommende sæson er langt fra færdige endnu, men koncertdagene ligger 
nogenlunde fast, og vi kan da også fortælle en del om, hvem der spiller og lidt om, hvad der spilles.  
Vi vil røbe meget mere om koncerterne og musikken i de kommende nyhedsbreve. 

 
 

• Fredag den 27. september 2019 - Tanja Zapolsky, Helge, Anette og Jonathan Slaatto spiller de store mester-
værker i kammermusikken: 
Klaverkvartetter af Fauré og Brahms. 
 
 
 
 
 
 
 

• Fredag den 25. oktober 2019 - 

• Fredag den 29. november 2019 – 

• Fredag den 28. februar 2020 - 
 

• Fredag den 27. marts 2020 - Kvartetten Kottos med bl.a. Bjarke Mogensen, 
som med stor succes gæstede Lindegaarden i februar 2019. 
 
 
 
 

 

• Fredag den 26. april 2020 - April - Trio Alpha med Bolette Roed 
Trioen gæstede Lindegaarden i september 2016, hvor de havde en meget 
succesfuld koncert. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vi tilstræber også i den kommende sæson at arrangere en julekoncert med Andreas Brantelid i december, 
men vi lover intet 
 

Mange hilsner  
Lindegaardskoncertene 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen 
 

Michala Petri, Jonathan Swenson og de helt unge talenter. 

Hvilke, der spiller hvornår, er endnu ikke fastlagt. 
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