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Michala Petri på Lindegaarden   

Fredag den 26. oktober 

Fra barokken til vores egen tid 
 

Michala Petri, blokfløjter 

Anette Slaatto, bratsch 

Hans Andersen, klaver 

 

Fredag den 26.oktober slår Kulturstedet Lindegården atter dørene op, denne gang er 

det blokfløjtisten Michala Petri, som næppe behøver nogen nærmere præsentation. 

Michala Petri er et fænomen i det danske og internationale musikliv. Hun har med sin 

utrættelige indsats gjort blokfløjten til det koncertinstrument, vi kender i dag. Michala 

Petri bliver i øvrigt valgt som P2 kunstner i 2019. 

Med bratschisten Anette Slaatto og pianisten Hans Andersen har Michala Petri sat et 

program sammen, der spænder fra Barok til vores tid. Vores publikum kan opleve de tre 

musikere alene og i samspil med værker fra Telemann over Schubert til Ib Nørholm, der 

har skrevet et af sine sidste værker til Michala. 
 

Anette Slaatto er født i Tyskland men bosiddende i Danmark siden 1985), er både 

initiativtager til Lindegaardskoncerterne og Late Summer Festival. Hun studerede violin 

i Düsseldorf hos Sandor Végh og bratsch hos Enrique Santiago i Stuttgart. Hun er en af 

de få danske musikere, som behersker det sjældne instrument, viola d’amore.  

Anette Slaatto har været medlem af Danmarks Radios Symfoniorkester, men helliger sig 

nu solistoptræden og kammermusik. Hun har optrådt på ”Berliner Fest-wochen”, ”Inter-

nationale Bratschkongress” i Stuttgart, ”Viola of my Life” i Amsterdam og på festivaller i 

Europa og Mellemøsten. 
 

Hans Andersen er uddannet på det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium af Tove Lønskov og Tom Ernst. Fik 

allerede i studietiden vækket interessen specielt for 

dansk klavermusik fra det 20. århundrede, hvilket bl.a. resulterede i flere legater.  

Hans Andersen har desuden, i forskellige sammenhænge været den musikalske drivkraft 

i forbindelse med talrige forestillinger indenfor eurytmi. Han optræder også som 

kammermusiker sammen med bratschisten Anette Slaatto. 

Aftenen begynder, som sædvanligt, med buffet kl. 18 for dem der ønsker at indlede 

aftenen med et festligt måltid. Selve koncerten starter kl. 19.30. 

 

 

Billetter kan købes her: kortlink.dk/vbnf 
og via facebook.com/lindegaardskoncerterne 

kultunaut.dk samt lindegaardskoncerterne.dk 
 

Venlig hilsen og på  forhåbentligt gensyn 

Lindegaardskoncerterne 
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