
Lindegaardskoncerterne 
Nyhedsbrev august 2022 

 

Lindegaardskoncerterne, Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby 
www.lindegaardskoncerterne.dk 

lindegaardskoncerterne@gmail.com – klanghjulet@gmail.com 
 

Kære koncertvenner 
 

Vi håber, at I nyder sommeren, som vi for tedie gang krydrede med en godt besøgt sommerkoncert den 26. juni 
under lindetræet på Lindegaardens gårdssplads. Som sædvan-
ligt var det unge talenter, som underholdt det vel-oplagte pub-
likum på violin og bratsch, og de fleste var gengangere fra de 
tidligere sommekoncerter. 
De 5 talenter var: Marie Therese Nørby, Li-Or Ginnerup, Carl 
Ryelund,  Marie Mark og  koreanske Alexander Won-Ho Kim. 
Sidstnævnte er også solist ved Lindegaardskoncerten den 31. 
marts 2023. Alle blev akkompagneret af Søren Pedersen på 
klaveret. 
I pausen blev der skænket ’bobler’ og serveret jordbær for det 
glade og veloplagte publikum. 

 

Åbningskoncerten fredag den 30. september 
Åbningskoncerten falder på en af Kulturstedet Lindegaardens 
travleste dage, hvad angår arrangementer. Fire bookede arran-
gementer på samme dag, men kabalen er heldigvis gået op. 
Untagelsesvis vil buffeten klokken 18 blive serveret i de 
hyggelige stuer i stuehuset, men selve koncerten klokken 
19.30 afholdes som sædvanligt i salen, og det samme gør 
pausen 

 
Koncerten er med den ukrainskfødte pianist, Tanja Zapolski, og det unge stortalent Stefan Burchardt  

På programmet står: 

✓ Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate for violin og klaver KV 378. B-Dur 

✓ Alberto Evaristo Ginastera: Danzas argentinas op. 2 for solo klaver 

✓ Johan Sebastian Bach: Präludium fra Partita E- Dur 

✓ Eugène Ysaÿe: Sonate Nr. 6 for violin solo 

✓ Heinrich Wilhelm Ernst: Erlkönig (over Franz Schubert: Erlkönig) 

✓ Francis Poulenc: Violin Sonate FP 119 

 Tanja Zapolski har tidligere med stor succes spillet på Lindegaarden sammen med for-
skellige musikere, bl.a. sammen med Slaatto Trioen, cellisten Toke Møldrup og violinisten 
Philippe Benjamin Skow. 
I løbet af sin internationale karriere har Tanja Zapolski arbejdet sammen med mange af 
verdens bedste dirigenter og musikere fra både den klassiske og rytmiske verden. Som 
solopianist spiller Tanja jævnligt med symfoniorkestre i ind og udland. Hendes musikal-
ske interesse dækker over en bred spændvidde og hendes repertoire strækker sig fra 
den tidlige barokmusik til helt moderne kompositioner, elektronisk musik og performan-
ces. I en meget ung alder havde Tanja gjort lynkarriere som klassisk pianist og vundet en 
lang række priser og konkurrencer. Allerede som 8-årig var Tanja solist med orkester i 
Haydns klaverkoncert. Og der gik ikke lang tid før det stod tydeligt, at her var der tale om 
et særligt talent. Som 15-årig kom Tanja ind på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og som pianist har 
hun spillet ved utallige klassiske koncerter i Danmark og i udlandet både som solist og kammermusiker.  

Marie Therese Nørby og koreanske Alexander Won-Ho Kim 
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Stefan Burchardt har tidligere gæstet Lindegaardskoncerterne i forbindelse med sommer-

koncerterne under lindetræet, men denne er den første egentlige Lindegaardskoncert. 
Stefan begyndte at spille violin som 4-årig og som 7-årig debuterede han som solist med 
Odense Symfoniorkester. I 2021 vandt han 1. Pris ved Øresunds Solist 2021 (DK/SE), 
samt EMCY prisen (European Union of Music Competitions for Youth. 
”Jeg har altid lyst til at spille. Nogle dage mindre end andre, men lysten er der altid. Jeg 
husker jo ikke en tid, hvor jeg ikke spillede violin. Jeg begyndte, som fireårige og siden da, 
har violinen været en del af mig. Både fysisk og mentalt. Hvis ikke violinen var der, ville der 
være et tomrum, som ville gøre mig ufuldstændig. Den er en del af mig”, udtaler Stefan. 
 
Koncertens hjemmeside, kortlink.dk/2g3xx, indeholder meget mere om musikken og 

komponisterne, og der kan du også finde links til to undersider med links til en række 

mussikvideoer med de to stjernemusikere Tanja Zapolski og Stefan Burchardt. 

Billetter kan købes via kortlink.dk/2fnqr eller lindegaardskoncerterne.dk/billetter 

 

Du kan indtil den 30. september købe abonnement til alle otte koncerter via kortlink.dk/2fryc eller linde-

gaardskoncerterne.dk/billetter 

 

De øvrige syv koncerter: 
 

28-10-2022 Nordisk klezmer som går til hjertet med den svenske trio Kv.Arken  Billetkøb:  kortlink.dk/2fnqt 

Kv.Arken spiller drømmende cammarklezmer med nerve og fokus. Nedskaleret 
traditionel klezmer og nykomponerede sange med intensitet og drive. Stort 
nærvær, eksperimenter og nysgerrighed, der finder vej ind i hjertet.  
Annika Jessen, klarinet  
Elina Nygren, bratsch 
Anna Thorstenssoncello 

 
25-11-2022 Harpetrioer og duoer for bratsch, fløjte og harpe..     Billetkøb: kortlink.dk/2fnqu 

 
Anette Slaatto bratsch sammen med Charlotte Norholt (fløjte) og Tine Rehling 
(harpe). De spiller harpe trios / duos af Claude Debussy, Sofija Gubajdulina,  Astor 
Piazzolla. 
 
 
 

16-12-2022 JULEKONCERT med Andreas Brantelid med pianisten Christian Ihle Hadland 
  Billetkøb: kortlink.dk/2fnqw 
 

De to spiller bl.a. Frank Bridges Cellosonate samt et ariationsværk af 
Beethoven. 
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27-01-2023 NYTÅRSKONCERT med Mazel Klezmer Band        Billetkøb: kortlink.dk/2fnr6 
Mazel Klezmer Band inviterer publikum indenfor i klezmergenrens rummelige 
univers ved at præsentere en bred vifte af musikalske udtryk som inkluderer 
symfoniske værker, jazzstandards, filmmusik, sange om livet i det gamle Østeuropa, 
jødisk vaudeville og kabaret, egne kompositioner og masser af traditionel festmusik. 
Ensemblet leverer en rejse i det jødiske folks musikkultur, over 200 års musikhistorie 
fra 3 forskellige kontinenter. 
 

24-02-2023 Det nye unge bratschtalent Nicholas Algot Swensen, som allerede har vundet flere internationale 

konkurrencer, han spiller sammen med den bulgarske pianist Petya Hristova. 

Program:           Billetkøb: kortlink.dk/2fnr8 

Henri Vieuxtemps: Elegie 

Franz Schubert: Sonate 'Arpeggione' 

John Dowland: 2 songs ('flow my tears' & 'if my complaints could passions move') 

Benjamin Britten: Lachrymae 

Paul Hindemith: Sonate op 11 nr 4 "Fantasie" 
 

31-03-2023 De unge super talenter, denTysk/koreanske Alexander Won-Ho Kim og tysk/danske Marie-Louise 

Bodendorf. Begge er prisvindere på de største scener. Billetkøb: kortlink.dk/2fnr9 

Program: 

Johannes Brahms (1833-1897): Sonate Nr.2 A-Dur für Klavier und Violine, op. 100  

Clara Schumann (1819 – 1896): Drei Romanzen für Violine und Klavier op. 22 
Sergei Prokofjew (1891-1953): Sonate Nr. 1 f-Moll für Violine und Klavier, op.80 
Franz Schubert (1797-1828): Rondeau brillant h-Moll, D 895 (Op. 70) 
 

29-04-2023 Duoen Helge Slaatto og Frank Reinecke, violin og kontrabas       Billetkøb: kortlink.dk/2fnrb 

 Værker af de store klassikere Corelli, Bach, og Mozart, men også norske og 

internationale modernister som Cecilie Ore , Lasse Thoresen og Wolfgang von 

Schweinitz , de to sidste bringer sågar både norsk og persisk folkemusik ind i en helt 

ny og spændende kontekst! 

 

 

OBS! 

På den næste side omtaler vi Late Summer Festivals koncert søndag, 21. august i Koncertkirken København. 

Anette og Helge Slaatto er kunstneriske ledere af både Lindegaardskoncerterne og Late Summer Festival. 

Alle koncertens medvirkende har spillet eller skal spille ved Lindegaardskoncerter. 

Vi kan i øvrigt varmt anbefale en tur til Vestjylland, hvor Late Summer Festival afholdes i dagene 15. til 19. august. 

Læs mere om  Late Summer Festival - Klassiske musikoplevelser   latesummerfestival.dk 

 

Mange sommerhilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne (spørgsmål: Ring 30 59 01 34) 
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 Late Summer Festival 
Den vestjyske energi tages med til København, hvor vi endnu engang 
spiller ekstra koncert i Koncertkirken. En aften med natlige klange i de 
stemningsfulde rammer – og som også byder på en uropførelse fra 
2022 af Ole Buck. 
Alle de medvirkende har også medvirket ved Lindegaards-koncerter, 
på nær en enkelt, Kristoffer Hyldig. 
 

Brahms, Wagner & Buck 
Søndag, 21. august 19.30 – 21.45 · Koncertkirken København 

Medvirkende: 
Brit-Tone Müllertz, sopran 
Kristoffer Hyldig, klaver 
Anette Slaatto, bratsch 
Jonas Frølund, klarinet 
Alexander Won-Ho Kim & Helge Slaatto, violiner 
Jonathan Slaatto, cello 
Frank Reinecke, kontrabas 
 

Program: 
Brahms: Gestillte Sehnsucht og Wiegenlied, for sang, bratsch & klaver 
Ole Buck: Uropførelse af“Der Lauf der Klänge“, duo for violin og kontrabas.  

    Med støtte fra Dansk Komponistforening. 
Pause 

Wagner: Liebestod, for sang og klaver 
Brahms: Klarinetkvintet 
 

Billet Kr.100,00 - Billetkøb: latesummerfestival.dk/vare/brahms-wagner-buck (abonnenter gratis) 

 

Koncertkirken Blågårds Plads 6, Nørrebro, 

2200 København N 
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