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Late Summer Festival 2020 i Koncertkirken på Blågårdsplads  
Late Summer Festival  
opstod i 2014, og blev med 
stor succes blev afholdt på 
Det Kongelige Hofteater i 
København.  

Med en vision om at giv både vestjyder 
og turister en klassisk musikoplevelse på 
højt niveau, valgte arrangørerne, Anette 
og Helge Slaatto at bidrage til at mindske 
de kulturelle uligheden i Danmark og flyt-
tede festivalen til Hvide Sande samtidigt 
med, at de etablerede Lindegaardskon-
certerne. 
I år har de så valgt, at den afsluttende 
koncert skal afholdes i Koncertkirken på 
Blågårdsplads (Blågårds Plads 6 A, 2200 

Kbh N). 

Der er vel rimeligt at give Lindegaards-
koncerternes trofaste publikum mulighed 
for at deltage i denne ekstra koncertaften. 
 
 

 

23. august (Ekstra koncertaften) 

Tre kvindelige komponister – og Schuberts ”Der Tod und das Mädchen” 

20.00 – 22.00 · Koncertkirken, Blågårdsplads i København 
Det er bestemt ikke en tilfældighed at Koncertkirken på Blågårdsplads i København danner rammerne om Late Sum-
mer Festival 2020’s ekstra koncert… Med sin placering midt i hovedstadens mest blandede og farverige område, er 
denne placering det fysiske spejlbillede af årets programovervejelser. 
En blanding af klassiske og nye kompositioner, i år ofte af kvindelige komponister, som står overfor de store klassikere, 
her Schuberts Der Tod und das Mädchen. 
Vi har ikke blot bragt den klassiske musik helt ud til Vesterhavet – vi tager også Late Summer Festival Hvide Sande 
med til det indre København. 
 

Program: 
Rachel Yatzkan:         Duo for violin og bratsch, “Tuf”. 

              Bestillingsværk til LSF 2020 med støtte fra Dansk Komponistforening. 
Fanny Hensel:            fra Strygekvartet i Es-Dur: Romanze og Allegro molto vivace 
Sophia Gubaidulina: “In Croce” for cello og accordeon 
 

PAUSE 
 

Franz Schubert:         Strygekvartet nr.14 i d-mol “Der Tod und das Mädchen” 
              Helge Slaatto, violin 
              Anette Slaatto, viola 
              CasalQuartett Zürich – Felix Froschhammer, violin; Rachel Späth, violin;  

Markus Fleck, viola; Andreas Fleck, cello 
Bjarke Mogensen, accordeon 
Jonathan Slaatto, cello 
 

Køb dine billetter her 
Billet til koncerten: DKK 100,- · Eventuelle overskydende billetter kan købes ved indgangen 

 

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 
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