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Lindegaardskoncerterne er stadig hårdt ramt af Corona-pandemien,  
men én ulykke kommer som bekendt sjællendt alene 
 

Lindegaardskoncerterne er som alle andre kulturarrangementer hårdt ramt af restriktionerne. Koncerten den 
26. februar må aflyses. Desværre er vi nødsaget til også at aflyse koncerten 26 marts.   
Vi vil forsøge at gennemføre én eller flere af de aflyste koncerter senere, og vi kan allerede nu tilbyde den 
første koncert, som en eftermiddagskoncert: 

Lørdag den 29. maj kl. 16 har vi sat DEN DANSKE STRYGEKVARTET på plakaten 

Programmet bliver det samme som den aflyste koncert 29.januar: 

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 
 

Billetter kan allerede nu købes via kortlink.dk/2aaq5, Lindgaardskoncerterne.dk/billetter eller kultunaut.dk.  

Vi er naturligvis nødt til at tage forbehold for kommende restriktioner, men som sagt: Vi vover pelsen. 
 

 

http://www.lindegaardskoncerterne.dk/
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Datoer den kommende sæson, sæt kryds i kalenderen 
Vi er forsigtige optimister, så vi er godt i gang med at planlægge den kommende sæson. Vi vover endnu ikke at 
sætte indhold på, og vi kan heller ikke sige noget om, hvorvidt vi tør sætte buffét på programmerne. 
Følgende koncertdatoer er reserveret, fredag d. 24. september, fredag d. 29. oktober, fredag d. 26. novem-

ber og fredag d. 17. december, så sæt kryds i kalenderen. 
 

Én ulykke kommer som bekendt sjældent alene 
Som antydet i overskriften, er Corona-pandemien desværre ikke vores eneste problem. Vi er ramt af flere 
alvorlige IT-nedbrud, og en del data er gået tabt. Mange har allerede fået refunderet deres billetkøb, og alle, 
både abonnenter og  de, som har købt billet(ter) til de aflyste koncerter, bliver krediteret så hurtigt, det kan 
lade sig gøre, men det kommer nok til at tage nogen tid, så hav venligst tålmodighed med os. Muligvis må vi 
bede om kontooplysninger igen, da en del er gået tabt. 

Kurt Wessel Hansen 
 

 

Når vi ikke kan fortælle og love ret meget positivt om fremtidendens koncerter, var det måske en idé at 
fortælle noget om: 
 

Hvem er det, der står bag Lindegaardskoncerterne 
Kunstnerisk er det Anette og Helge Slaatto, som begge er aktive og højt skattede musikere. De får hjælp af Kurt 
Wessel Hansen, som tager sig af de mange praktiske gøremål som f.eks. koncerternes hjemmeside,  
lindegaardskoncertene.dk, billetsystemet, annoncering, brochurer og buffét-arrangementet. Vi har et snævert 
samarbejde med Lindegaardens Venner og de frivillige. 
Anette og Helge Slaatto er ikke så kendte i Danmark, som de fortjener, og der er nok adskillige blandt vores tro-
faste publikum, som kender deres baggrund, så det vil jeg gerne råde bod på og samtidigt gøre det muligt, at 
lytte til et udsnit af deres musik. 
 

Anette Slaatto er født i Sydtyskland, tæt ved Stuttgart. Som barn var det at male billeder 

som en leg (hendes far var også billedkunstner) og musikken åbnede en verden af myste-
rier og frihed. 
Anette blev optaget på Kunstakademie Düsseldorf i 1973 som studerende på Joseph Beuys 
klasse, men besluttede sig for at koncentrere sig om musikstudier ved Düsseldorfer Musik-
hochschule hos Sandor Vegh og senere hos bratschisten Enrique Santiago på Hochschule 
für Musik Stuttgart. 
Anette er unik som fortolker af nyere musik. Komponister som bl.a. Per Nørgård, Axel Bo-
rup Jørgensen og Ib Nørholm og mange andre har skrevet værker specielt til hende. 

Også de ældre klassikere elsker hun, og hun havde stor succes med indspilningen af alle Bachs solo suiter for 
bratsch (lyt: anetteslaatto.dk/musik/lydfiler/). Anette er også en af de få, som behersker det syvstrengede in-
strument viola d’amore. Anette har en lang karriere som solist bag sig, og hun var i ni år medlem af DR’s Symfo-
niorkester. 
Anette bruger også sine erfaringer som underviser. Hun underviser børn i violin og bratsch, og det har styrket 
hendes tilgang til det at komponere, ikke kun små stykker og øvelser til sine elever, men også at skabe meget 
originale ensemble værker. 
Det er ikke kun Lindegaardskoncerterne, som har haft glæde af Anettes evner og energi. Hun har sammen med 
sin mand Helge Slaatto været kunstnerisk leder af Late Summer Festival siden 2014. 
Også som billedkunstner i bredeste forstand er Anette yderst aktiv. Det kan du læse mere om på hendes hjem-
meside, anetteslaatto.dk/. 
Se og hør også nogle af Anettes CD-udgivelser: anetteslaatto.dk/musik/udgivelser/. 

http://www.lindegaardskoncerterne.dk/
mailto:lindegaardskoncerterne@gmail.com
mailto:klanghjulet@gmail.com
http://lindegaardskoncertene.dk/
https://anetteslaatto.dk/musik/lydfiler/
https://anetteslaatto.dk/
https://anetteslaatto.dk/musik/udgivelser/
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Helge Slaatto er født i Oslo. Han studerede hos Maria Lidka, Sandor Végh og Dorothy 
Delay. Indtil juli 2018 var Helge professor i violin ved Hochschule für Musik i Münster, 
Tyskland, hvor han underviste i 25 år. Helge har en fortid som koncertmester ved 
Odense Symfoniorkester, Athelas Sinfonietta Copenhagen og Randers 
Kammerorkester.  
Han er en berømt fortolker for nutidig musik og er meget efterspurgt som solist. Helge 
har for eksempel optrådt med Koenig Ensemble London, Koechlin Ensemble, Randers 
Chamber Orchestra Denmark. 

Helge Slaatto har medvirket ved en række europæiske festivaler som Lucerne Festival, Schweiz, Cantiere Inter-
nationale d´Arte Montepulciano, Italien, Musica Viva, München, Tyskland, Festspillene i Bergen, Norge, Lucern 
Festival, Schweiz og alle de betydelige danske festivaler for samtidsmusik. 
 Som lærer for nogen af tidens førende violintalenter har han givet masterclasses i Tyskland, Portugal, Schweiz, 
Italien, Grækenland, Danmark, Syd Korea, Mexico og U.S.A. I perioden 1995-2000 var Helge Slaatto kunstnerisk 
leder af SynCrete-Festivalen på Kreta, Grækenland. 
I 2014 grundlagde han sammen med sin kone, Anette, Late Summer Festival, og han er en uvurderlig del af Lin-
degaardskoncerterne. 
Helge har indspillet mange CD’er. Den seneste fik en meget fin anmeldelse i Kristeligt Dagblad den 1. februar. 

Hør musikken på YouTube: kortlink.dk/2aee2 
Hør mere musik med Helge Slaatto på YouTube: www.youtube.com/results?search_query=helge+slaatto 
 

Sådan blev Lindegaardskoncerterne virkelighed 
Det begyndte med en mail til Kulturstedet Lindegaarden, hvor Anette Slaatto den 22. januar 2015 skrev: ’Jeg 
hedder Anette Slaatto og skriver til jer på vegne af vores forening KlangHjulet. Vi har i august 2014 arrangeret 
festivalen Late Summer Festival, som fandt sted på Hofteater i København, og vi vil nu finde steder i de meget 
kulturelle, historisk interessante Lyngby-områder, hvor man kunne holde klassiske koncerter. Lindegården er et 
af de steder hvor jeg vil spørge, om dette kunne tænkes. Er det muligt at se stedet, evt. blive medlem af jeres 
forening, høre om betingelser til leje af lokalerne? Jeg hører gerne fra jer! 
                        Venlig hilsen fra Anette Slaatto’  

http://www.lindegaardskoncerterne.dk/
mailto:lindegaardskoncerterne@gmail.com
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Allerede samme aften svarede den daværende formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner, Kurt Wessel 
Hansen bl.a.: ’Tak for din henvendelse. Det, du skriver, lyder meget spændende, og selvfølgelig kan du komme 
til at se lokalerne. Vi er i gang med at restaurere gården, men det er et projekt, der vil tage flere år. Lige nu har 
vi kun salen, som vises på billedet til udlejning, Den er godkendt til 150 personer’. 

Nu gik det stærkt. Næste dag mødtes Anette og Kurt og 
begge var fyr og flamme. Et par dage senere, havde også 
Helge, Anettes mand, set Lindegaarden og han var lige så 
begejstret. Et helt unikt samarbejde begyndte, og ultimo 

februar var skitsen til det første koncertprogram færdigt 
og realiseringen kunne påbegyndes.” Den første Linde-
gaardskoncert blev afholdt den 25. september med musik 
af Schubert, Janacek og Cesar Frank fremført af Suyoen 
Kim på violin og Annika Treutler ved flyglet.  
Af praktiske årsager er Lindegaardskoncerterne registre-
ret som en forening (CVR: 37816205), hvis eneste formål 

er at arrangere et antal årlige koncerter af høj musikalsk standard. Foreningen er en del af foreningen 
KlangHjulet (CVR: 35615377), som står for alt det økonomiske. 
 

Kulturstedet Lindegaarden og Vennerne 
Vidste du, at Lindegaarden ejes af en fond, Fonden Kulturstedet Lindegaarden, som overtog den forfaldne gård 

fra Lyngby-Taarbæk Kommune i 2013. Gården blev reddet fra en grum skæbne som ejerlejligheder ved en stor 

frivillig borgerindsats, der begyndte ved stiftelsen af en støtteforening i 2010. Det er denne forening, Kulturste-

det Lindegaardens Venner, som ved hjælp af frivillige sørger for det daglige arbejde på Lindegaarden bliver ud-

ført, og at de mange arrangementer som bl.a. Lindegaardskoncerterne kan gennemføres. 

Stort set alting er be-

sværliggjort i disse Co-

ronatider, hvor næsten 

alt er sat i stå. Ingen 

aktiviteter og næsten 

ingen udlejning er = en 

slunken pengekasse. 

Flere medlemmer af 

Venneforeningen vil 

give bedre muligheder 

for at søge fondsstøt-

te. Hvis du vil støtte 

Lindegaarden, kan du 

gøre det ved at melde 

dig ind i Kulturstedet Lindegaardens Venner, kortlink.dk/2a48z, og du kan læse meget mere om Kulturstedet 

Lindegaarden på hjemmesiden:  kulturstedetlindegaarden.dk. 

                 Kurt Wessel Hansen 

 

 

 

Mange Coronatids hilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
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