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Kære koncertvenner 

Vi venter alle stadig på, at tiderne skal bedres og forholdene igen komme til at ligne noget vi 

kender. Det har været en hård tur op ad Corona-bjerget, og ingen ved endnu, hvor langt vi er 

kommet. Desværre måtte vi aflyse koncerterne i december januar februar og marts. 

De kloge sundhedssagkyndige og politikerne gætter på, at der vil ske lettelser i restriktionerne 

i løbet af april måned. Vi venter, som tidligere meddelt til slutningen af maj, hvor vi vover 

pelsen. 

Lørdag den 29. maj kl. 16 har vi sat DEN DANSKE STRYGEKVARTET på plakaten, og program-

met bliver kun delvis det samme som for den aflyste koncert 29.januar, men der er alligevel 

væsentlige ændringer, så nu ser det sådan ud: 

Franz Schubert (1797-1828) Strygekvartet nr. 15 i G-dur, D. 887, fra juni 1826. 
Den blev posthumt udgivet i 1851, som Opus 161. 

1. Allegro molto moderato (G dur) 
2. Andante un poco moto (e-mol) 
3. Scherzo : Allegro vivace ( B-mol) – med trio Allegretto (G-dur) 
4. Allegro assai (G dur) 

 

'An alleged suite', en dansesuite: 
Suite i syv satser, sammensat af Den Danske Strygekvartet 

• Prelude, Charpentier: Prelude 
• Allemande, John Adams: Pavane: She's so fine 
• Courante, Polska, trad. 
• Sarabande, Felix Blumenfeld: Sarabande 
• Gavotte, John Adams: Stubble Crochet 
• Gigue 1, Charpentier: Gigue Francaise 
• Gigue 2, John Adams: Toot Nipple 

 

Billetter kan købes via kortlink.dk/2a48z, Lindgaardskoncerterne.dk/billetter eller 
kultunaut.dk.  
 

Coronapas eller lignende kan forventes på-
krævet. Kun meget få billetter tilbage 
grundet Corona-restriktionerne. 
 

Vi er naturligvis nødt til at tage forbehold 
for eventuelle kommende restriktioner, 
men som sagt: Vi vover pelsen.  
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Den kommende sæson 
I år har vi virkeligt har problemer med at få programmet for den kommende sæson til at falde på plads, men vi arbejder 
hårdt på sagen, og det skal nok lykkes, og det skyldes delvis Corona-problemer. De emner vi næsten har på plads, vil 
garanteret falde i de flestes smag. 
Vi håber at kunne gennemføre ikke mindre end otte koncerter plus eventuelt en koncert på gårdspladsen. Vi håber også 
at kunne gennemføre buffét-arrangementerne før koncerterne. 
Koncertdatoerne er reserveret og på plads, og billetter vil snarest blive sat til salg.  
så sæt kryds i kalenderen ved:  
 

• Fredag d. 24. september 2021:  Release koncert for to nye meget vellykkede CD-udgivelser:  

Nordiske Sange og Romancer med Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stæhr, klaver (fem stjerner i Kristeligt 

Dagblad) og "Singing Secrets" med værker af Per Nørgård med en håndfuld af førende danske musikere, anført af 

den karismatiske sangerinde Signe Asmussen og Anette Slaatto, som har skabt sig et navn som en af Nørgårds 

fremmeste fortolkere. 

Sangens og romancernes verden forbinder de to udgivelser med nordisk musik og det vil koncertens program 

med de ovennævnte musikere afspejle: 

Komponister som Edvard Grieg, Jean Sibelius, Wilhelm Stenhammar og netop Per Nørgård viser sine ypperste 

sider på dette område,- og Johan Svendsen, Bo Holten og Sunleif Rasmussen følger fremragende trop. 

Som Kristeligt Dagblad skriver: " En plade som lyser godt op i en mørk og Corona-nedlukket periode, for de glim-

rende musikere giver os gode anelser om det forår og den sommer, der venter på den anden side" ! 
 

• Fredag d. 29. oktober 2021: Det aflyste program fra 26. februar 2021 med Jonas  

Frølund, Bjarne Hansen og Slaatto Trioen 

- Brams klarinetkvintet 

- Soloværk for klarinet: Jørgen Bentzons Tema med variationer  

- Mozart klarinet kvintet 

- Sidste sats af Carl Maria von Webers klarinet kvintet   Rondo allegro giocoso 
 

• Fredag d. 26. november: Trio con Brio Copenhagen, som havde sin første koncert på 
Lindegaarden den 24. februar 2017, spiller: 
- Haydn: Piano Sonata in e, No.53, ob.XVI/34 
- Mieczysław Weinberg 
- Franz  Schubert: Trio for klaver, violin og cello Es-dur, op. 100 - D929  
 

• Fredag d. 17. december 2021: Andreas Brantelid spiller også i år Julekoncert. Det er usikkert, 
hvem der sidder ved flyglet, på grund af Corona. 
 

• Fredag d. 28.  januar: (måske Kletzmergruppe) 
 

• Fredag d. 25. februar: Anette Slaatto, bratsch og Sanne Andersen, piano:  
Brahms og Schumann. Schumanns forhold til Clara Schumann, musikken og familien 
(ofte var Brahms barnepige i Schumann familien medens Clara var på turné, og det 
var hun hele tiden). Vi vil fortælle om denne trekant, en gribende og meget moderne 
historie. På programmet er bl.a. Brahms F mol sonate og Schumann Märchenbilder. 
 

• Fredag d. 25. marts: Duoen Hildebrandt/Roed. De spillede begge første gang på Lind-
gaarden september 2016, og Bolette Roed gæstede os igen april 2018 
 

• Fredag d. 29. april 2022: Operasanger Brit Tone Müllerz, som blev kåret som årets 

operatalent i 2019 og både synger i Wiener Staatsoper og i Bayreuth. Hun akkompag-

neres af organist og pianist Lise Hanskov.  

- Programmet vil indeholde nogle af de store arier  
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Bogen ”LINDEGAARD HAR NOGET VIGTIGT AT FORTÆLLE” 
er på vej 
Det er en smuk velskrevet bog om Lindegaard i Bondebyen. 
Lindegaarden fortæller sin lange og interessante historie gennem restau-
reringsarkitekt Kurt Rosenkrans Høyer. 
Bogen trykkes i et begrænset oplag og koster normalt kr. 235, men Kurt Wessel 
Hansen har nogle få til salg ved koncerten 29. maj. Køb eller bestil den nu kr. 190. 
Kontakt kurt@wesselhansen.dk . Se uddrag af bogen her:  kortlink.dk/2b5ue 

 
Lindegaardens venner har brug for hjælp og støtte 

Koronakrisen har ramt Kulturstedet Lindegaarden hårdt. Stort set ingen udlejning og ingen ar-
rangementer, så derfor heller ingen indtægter. Det er truende for stedet og dermed også for 
Lindegaardskoncerterne. Der er brug for al den støtte fra interesserede, vi kan få, og et med-
lemskab af Venneforeningen er en mulighed for at støtte. Se kortlink.dk/2a48z. Man behøver 
dog ikke være medlem for at bruge de mange tilbud, som altid annonceres på hjemmesiderne 
kulturstedetlindegaarden.dk og Lindgaardskoncerterne.dk samt kultunaut.dk. Er du interesse-
ret eller vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Kurt Wessel Hansen på 30 59 01 34. 
  
 

De bedste hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen  
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