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Godt Nytår
Først af alt vil vi ønske jer alle sammen et godt nyt år!
Med masser af gode oplevelser, sundhed og velvære i
familien. Musikalsk vil vi gøre vores bedste.
Året 2018 sluttede med en formidabel julekoncert
den 18. december, hvor 72 gæster indledte aftenen
med et lækkert måltid. Andreas Brantelid og Bengt
Forsberg spillede for en totalt udsolgt sal. Aftenens nodevender var Ingemar Brantelid, Andreas far, som I
kommer til at opleve som en det af Arrild kvartetten ved afslutningskoncerten fredag den 29. marts 2019
Vi glæder os til at se jer
Anette og Helge Slaatto

Soloaften med den
spektakulære Bjarke
Mogensen på
akkordeon
Fredag den 22. februar
På musikområdet har vi sørget for en
meget fin oplevelse som i kan glæde jer
til: den 22.2. kommer akkordeonspilleren Bjarke Mogensen til Lindegaarden.
En gang for længe siden var det Michala
Petri, der sørgede for at blokfløjten blev
til et anerkendt soloinstrument. Nu er
det Bjarke, der fører sit instrument - akkordeon - ud i verden. Han spiller i hele verden, og programmet er alt fra
Scarlatti, Bach, Piazolla til nye værker der fortrinsvis blev skrevet til ham.
På Lindegården kommer I til at nyde af det bedste han har. Så start et begynd det nye år med noget stort og nyt
fra Danmark: akkordeonsolisten Bjarke Mogensen.
Samme aften vil du opleve musikkritikeren Søren Schauser, der blev
kendt for sine bøger, ”Klassisk” og ” Moderne Tider”. Han vil fortællle om sit virke i det danske musikliv og vi får mulighed til at høre en
smagsprøve på hans bøger som er til salg i pausen.
Som altid så er der mulighed for at indtage et måltid kl. 18. (billet senest 18/2). Koncerten starter kl. 19.30.
Billetkøb: kortlink.dk/vs2y og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html
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Afslutningskoncert med Arild Kvartetten
Førende dansk kammerensemble
Fredag den 29.marts
Tobias Durholm, violin; Johannes Søe Hansen, violin; Stine Hasbirk,
bratsch; Ingemar Brantelid, cello.

Program:
Tre kvartetter:
• Johannes Brahms: Strygekvartet nr. 1 i c-mol op. 51
• Rachel Yatzkan: Et nyskrevet værk på ca. 10 min.
Ludwig van Beethoven: Strygekvartet nr.12 i Es-dur op.127
•

Som altid så er der mulighed for at indtage et måltid kl. 18. (billet senest 29/3). Koncerten starter kl. 19.30.
Billetkøb: kortlink.dk/vs2s og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html

Ekstrakoncert efter
koncerten 28. september
Som publikum sikkert husker, gik Grieg-koncerten den 28. september 2018 ikke som planlagt
p.g.a. en større politiaktion, som forhindrede
aftenens pianist, Anne Mette Stæhr, i at nå
frem før sidst på aftenen.
Vi lovede, at der ville blive arrangeret en erstatningskoncert, skønt arrangementet med store
ændringer succesfuldt blev gennemført.
Løftet holder vi naturligvis, men det er endnu
ikke muligt at fortælle, hvornår og hvordan det
kan gennemføres. Vi beder om tålmodighed.
Mange hilsner
Lindegaardskoncertene
Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen
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