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Lindegaardskoncerterne er nu hårdt ramt af Corona-pandemien  
Foreløbigt må vi desværre aflyse Julekoncerten 
 

Lindegaardskoncerterne var som kulturarrangement indtil i dag, den 7. december, mildere ramt restriktioner-ne. Det er vi 
desværre ikke mere, og om vi også må aflyse nogle af de første koncerter i 2021 er ikke udelukket. 
Vi havde allerede været nødt til at lave en programændring, da Bengt Forsberg kommer fra en af de hårdt ramte områder i 
Sverige og var nødt til at melde afbud. Pianisten Marianna Shirinyan trådte til, men nu bliver det desværre ikke aktuelt.  
Vi havde glædet os til den traditionelle Julekoncert mes Andreas Brantelid, og havde forberedt os på at gøre den så festlig 
som muligt, men med de seneste udmeldinger om smittefaren, må vi erkende, at det ikke er forsvarligt at gennemføre 
koncerten. 
Alle, som har købt billet(ter) til koncerten, bliver krediteret så hurtigt, det kan lade sig gøre. Abonnenter vil få refunderet et 
det beløb, der svarer til denne koncert, men det kan tage lidt tid at gennemføre. 

Kurt Wessel Hansen 
 

Vi håber selvfølgeligt at kunne gennemføre de kommende koncerter, men det er ikke et løfte: 

Fredag den 29. januar 2021 kl. 19:30: Den Danske Strygekvartet 
Program: 

Henry Purcell: Chacony i g-mol 

Wolfgang Amadeus Mozart: Strygekvartet nr. 16 i Es-dur, K.428  

Franz Schubert: Strygekvartet i G-dur D 887 

 
 

 
 

Fredag den 26. februar 2021 kl. 19:30:  Jonas Frølund, Bjarne Hansen og Slaatto Trioen 
 Program: 

- Mozart klarinet kvintet,  

- Brams klarinetkvintet  
m.m. 

 
 
 
 
 
 

Fredag den 26. marts 2021 kl. 19:30: Pierre Dørge & New Jungle Orchestra 
Program:  
Eggne kompositioner og arrangementer 
 
 
Billetter til koncerterne kan også købes via: 
 lindegaardskoncerterne.dk/billetter og kultunaut.dk 
 
Mange jule- og nytårshilsner og på gensyn 
Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
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