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EDVARD GRIEG 175 ÅR: JUBILEUMSKONCERT PÅ LINDEGAARDEN   

FREDAG 28. SEPTEMBER 
Helge Slaatto, violin, og Anne Mette Stæhr, klaver, med to af Edvard 

Griegs sonater, nordiske romancer og et nyt værk af komponisten 

Anders Nordentoft på programmet. 

 Hvad er mere passende end at fejre Grieg på den charmerende Linde-

gaarden i Lyngby? 

Den norske komponist Edvard Grieg (1843-1907) havde et meget nært 

forhold til Danmark og København og komponerede i 1868 sit mester-

værk, klaver koncerten i a-mol i Søllerød, ikke langt fra Lyngby! 

Intet er vel mere naturligt, end at det er den norske violinist Helge Slaatto, der har spillet Grieg man-

ge steder i verden, også i sit hjemland ved Festspillene i Bergen og ved Grieg Festivalen i Oslo. Helge 

Slaatto har i mange år været professor ved Musikhøjskolen i Münster i Tyskland. Han er prisbelønnet 

for sit spil (Preis der Deutschen Schallplattenkritik) og har ofte koncerteret med pianistinden Anne 

Mette Stæhr, ved SynCrete festivalen i Grækenland og Late Summer Festival i København.  

Anne Mette Stæhrs indspilninger af blandt andet klaverkoncerter af Mendelssohn og solo værker af 

Sofia Gubaidulina er blevet meget rost i dansk og International presse. 

Der er alle gode grunde til å glæde sig! 

Også fordi musikerne fortsætter en tradition, som Grieg satte i gang i København med foreningen 

”Euterpe”, til fremme af nyere nordisk musik:  

På programmet står: 

 Sonate nr. 2 op. 13. i G-dur. Sonaten blev dedikeret til den norske komponist og violinist Johan Svendsen. 

  Sonate nr. 3 op. 45 i c-mol, et af Griegs absolutte mesterværker. 

 Romancer af:  Johan Svendsen, Jean Sibelius og Wilhelm Stenhammar 

 Fra vores egen tid: Danske Anders Nordentofts ”Atrani” for solo violin. Komponisten vil selv være 
til stede og præsentere sit værk. 

 
Edvard Grieg kan naturligvis ikke præsentere sin værker, men hvem skulle være 

bedre til at introducerer koncerten end Grieg eksperten Mogens Wenzel 

Andreasen, som blandt meget andet har skrevet bogen ”Grieg og Danmark”.  

 

 

Koncerten begynder kl. 20, men allerede kl. 18 er der en dejlig buffet og kl. 19.30 byder de fremragende tre musikanter 

fra OlgaPolka på nordisk folkemusik (de som måtte få lyst til en "svingom" er hjertelig velkommen til det!), så stemnin-

gen burde være lagt perfekt til rette til Griegs forfriskende nationalromantiske toner!  

 

 

Billetter kan købes her: kortlink.dk/uy29 

eller 

lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html 
Se hjemmesiden: lindegaardskoncerterne.dk 

 

Venlig hilsen og på forhåbentligt gensyn 

Lindegaardskoncerterne 
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