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Kære koncertvenner 

Vidste du, at Anette og Helge Slaatto, foruden Lindegaardskoncerterne, og-

så står for de årlige Late Summer Festival i Hvide Sande. I år var der igen syv 

koncerter, og alle for fulde huse. Afslutningskoncerten, fredag den 27. 

august blev transmitteret i radioens P2. Hvis du vil lytte til koncerten, kan du 

klikke på linket: dr.dk/radio/p2/p2-koncerten/p2-koncerten-beethoven-

cecilie-ore-og-kontrabassen-i-hvide-sande. 

Festivallen afsluttedes endeligt med en ekstrakoncert i Koncertkirken på 

Blågårdsplads i København. Der spilledes tre uropførelser: af Ole Buck, Ceci-

lie Ore, og Rachel Yatzkan. Desuden optrådte Michala Petri, og trioen Kv Arken, som erobrede publikum med Storm. 

Naturligvis håber vi på den samme opbakning fra vores publikum, nu hvor Coronakrisen tilsyneladende er overstået. Der 

er stadig en del billetter til de fleste koncerter. Traditionen med buffét før koncerten fortsætter, og det er stadig den 

samme leverandør, Dan Catering, der står for lækkerierne, serveret af selve-ste kokken, Jørn Pedersen.  

Vi gentager herunder hele sæsonprogrammet for den kommende sæson. Vi tilbyder i denne sæson hele otte koncerter. 
Billetter er til salg på: lindegaardskoncerterne.dk/billetter             , og links ved hver enkel koncert. 
 

• Abonnement på alle otte koncerter: Abonnementsbillet: kortlink.dk/2bb8x  
  

 

• Fredag d. 24. september 2021: Billet: kortlink.dk/2bb8y 
 
 

Release koncert for to nye meget vellykkede CD-udgivelser: 
”Nordiske Sange og Romancer” med Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stæhr, klaver 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. 

Sangens og romancernes verden forbinder de to udgivelser med nordisk musik, og det vil koncertens pro- gram 

med de ovennævnte musikere afspejle. 

Komponister som Edvard Grieg, Jean Sibelius, Wilhelm Stenhammar og netop Per Nørgård viser sine ypper- ste 

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

 

• Fredag d. 29. oktober 2021: Jonas Frølund, Bjarne Hansen og Slaatto Trioen: Billet: kortlink.dk/2bb92  

- 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. november2021: Trio con Brio Copenhagen: Billet: kortlink.dk/2bb96  

Trioen 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: Julekoncert med far og søn: Andreas og Ingemar Brantelid: 
Kodaly (solosonate), duetter af Barriere og Popper og nogle overraskelser. Billet: kortlink.dk/2bbzt 
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• Fredag d. 28.  Januar 2022: Mazel Klezmer Band: Billet: kortlink.dk/2bc2q 
En rejse i det jødiske folks musikkultur, i form af et varieret og originalt program, som spænder over 200 års 
musikhistorie fra 3 forskellige kontinenter. 

• Fredag d. 25. februar 2022: Anette Slaatto, bratsch og Sanne Andersen, piano: Billet: kortlink.dk/2bc2y 
  Brahms og Schumann. Schumanns forhold til Clara Schumann, musikken og familien. Ofte var Brahms barne-

pige i Schumann familien medens Clara var på turné, og det var hun hele tiden. De vil fortælle om denneZtre-
kant, en gribende og meget moderne historie. På programmet er bl.a. Brahms F mol sonate og Schu- mann 
Märchenbilder. 
 

• Fredag d. 25. marts 2022. Duoen Bolette Roed og David Hildebrandt. Billet: kortlink.dk/2bc34  
Bolette Roed giver koncert med slagtøjspilleren David Hildebrandt. Også her kan vi se frem til en 
forfriskende blanding af gammelt og nyt: Bolettes koncerter er, som altid charmerende og et frisk pust i 
koncertlivet! 
 

 

• Fredag d. 29. april 2022: Operasanger Brit Tone Müllerz, Billet: http://kortlink.dk/2bc36 

som blev kåret som årets operatalent i 2019 og både synger i Wiener Staatsoper og i Bayreuth. 

Hun akkompagneres af organist og pianist Lise Hanskov. 

Programmet vil indeholde nogle af de store arier. 
 

Der er lagt op til endnu en farverig sæson: 
…og for de som endnu ikke har opdaget det: Lindegaardkoncerterne byder på en af Københavns og Lyngbys 
mest attraktive koncertserier! 
 

Mange hilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne 
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