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Den Danske Klarinettrio  
Fredag den 30. november 
Mesterværker med mesterlige musikere 
 

Den Danske Klarinettrio er dannet af tre af Skandinaviens 
mest spændende kammermusikere. De har givet koncerter 
i bl.a. Italien, England, Wales, Brasilien og Danmark. 
De tre musikere har bl.a. leveret livlige og dybe fortolknin-
ger af de evige mesterværker for klarinettrio, som værker 
af Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven og 
Johannes Brahms.  
Lonquich, Slaatto og Quist Hansen har kollektivt opnået mange 

æresbevisninger, såsom præmier på ARD-konkurrencen i Mün-

chen og medlemskab af BBC New Generation Artists Scheme i 

London og Chamber Music Society i Lincoln Center i New York. 

 

Tommaso Lonquich er født i Italien og anerkendt som en "formidabel klarinettists" (Mundo 
Clásico) og rost for sin "overdådige tone" og for "lidenskaben i sit spil". Han har en varieret og 
fremtrædende karriere. Han er soloklarinetist med Esemble MidtVest i Danmark og med Lin-
coln Center Chamber Music Society i New York (USA).  
Han er optrådt i fire kontinenter verden over.  
 

Jonathan Slaatto, Cello, har bl.a optrådt i Wigmore Hall, Berlin Kon-
zerthaus, Sendesaal Frankfurt, Prades Festivalen, Aldeburgh Festi-

val, Orford Festival Canada, MIDEM i Canne og Suzuki Instituttet. Han har med Trio Ondine 
virket som DR-kunstner i 2001/2002 og Artist in Residence ved Filharmonien i Duisburg og væ-
ret repræsenteret af BBC’s New Generation Artists. Jonathan Slaatto har optrådt som solist 
med bl.a. BBC Scottish Symphony Orchestra og DR SymfoniOrkester. 
 

Martin Qvist Hansen, klaver, har bl.a. optrådt i Wigmore Hall, Car-

negie Hall, Purcell Room, Wien Konzerthaus, Herkules Saal og Mo-

zarteum. Trio Ondine har også været BBC New Gener-ation Artist 

gruppe med flere forestillin-ger i London og et ophold hos Duisburg Philharmonic.  

Som solist vandt han præmie i Bratislava Konkurrence og har spillet koncerter med de fleste 

symfoniske orkestre i Danmark. Som medlem af Ensemble MidtVest har han spillet over hele 

verden. Martin Qvist Hansen var tidligere medlem af Trio Ondine. 

 

 

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 

Lonquich/ Slaatto/ Quist Hansen: Improvisation for 3  

Aftenen begynder, som sædvanligt, med buffet kl. 18 (billet senest 26/11) 

for dem der ønsker at indlede aftenen med et festligt måltid. Selve koncerten starter kl. 19.30. 

Billetter kan købes her: kortlink.dk/vgs5 og 

via facebook.com/lindegaardskoncerterne 

kultunaut.dk samt lindegaardskoncerterne.dk 
 

Venlig hilsen og på  forhåbentligt gensyn 

                             Lindegaardskoncerterne 
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Ekstrakoncert efter kaoskoncerten 28. september 
Grieg-koncerten den 28. september gik mildest talt ikke som planlagt. Politiet lukkede bogstaveligt talt Dan-
mark ned, og det kom i høj grad til at præge arrangementet. Aftenens pianist, Anne Mette Stæhr, der var 
halvdelen af koncertduoen, kom nemlig fra Odense, og hun blev fanget i de kilometer lange bilkøer.  
Arrangementet blev delvis gennemført og faktisk også delvist gennemført, men ret tidligt på aftenen lovede 
vi, at der ville blive arrangeret en ekstra erstatningskoncert. 
 

 
 
Det løfte holder vi naturligvis, men det er endnu ikke muligt at fortælle, hvornår det kan gennemføres og 
hvordan. Alle der havde købt billet til den pågældende koncert via internettet, vil få besked, så snart vi ved 
mere. De, der købte billet ved døren, bedes sende en mail til os på lindegaardskoncerterne@gmail.com. Så vil 
også de få nærmere besked. 
Vi beder alle om at have tålmodighed, da det ikke er så nemt at få et ekstra arrangement op at stå midt i kon-
certsæsonen. 
 
Mange hilsner 
Lindegaardskoncertene 
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