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Meget mod vores vilje, måtte vi aflyse koncerterne i marts og april på grund af Coronakrisen. 

Ingen havde dengang forestillet sig de meget omfattende konsekvenser, og ingen ved endnu, 

hvornår vi kan vende tilbage til ”normale” tilstande. Det har været en hård tid og er det stadig 

for de udøvende kunstnere, og nok mest de unge, fordi koncerter og konkurrencer blev aflyst. 

Det lysner så småt, men vi må nok være forberedte på, at det varer længe, inden tilværelsen 

bliver som før Coronakrisen. Gennemførelsen af arrangementer som f.eks. Lindegaarskoncer-

terne vil ske under stærkt ændrede vilkår. 

Heldigvis var man i stand til at fortsætte og fuldføre den meget omfattende restaurering af Lin-

degaarden, som nu fremstår som en funklende perle i Bondebyen med sine gulkalkede vægge 

og sit smukke nye stråtag. 

Det bliver muligt at nyde alt dette, da Augustinus Fonden har doneret midler til at spille under 

åben himmel her i Coronatiden. På den baggrund har Anette og Helge Slaatto taget initiativ til 

at arrangere tre koncerter, hvoraf de to finder sted på Lindegaarden under det store lindetræ:  
 

Lørdag den 1. august 2020 kl. 16 (billet kortlink.dk/27fuw) 

- Rachel Yatzkan, saxofon og sang Morten Ginnerup, 

el- klaver Anette Slaatto, bratsch Helge Slaatto, 

violin  

Rachel Yatzkan og Morten Ginnerup er i centrum 

med egne kompositioner fra mange lande, en 

eventyrlig rejse opføres ’Under Lindetræet’. 
 

Lørdag den15. august 2020 kl. 16 (billet kortlink.dk/27fuu) 

Unge violintalenter spiller Sarasate,  

Mendelsohn, Bach m.m. 

Helge Slaatto, violin, og Annet Mette Stæhr,  

piano, spiller nordiske romancer. 
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Den tredje koncert afholdes under bøgetræet i Anette og Helge Slaattos have, Fort Alle 17, 

2800 Lyngby: 
 

Søndag den 27. september 2020 kl. 16 - Under Bøgetræet i haven på Fort Alle 17 (billet kortlink.dk/27fvc) 

- Pigekoret Vocal Frostbite synger egne arrangementer og kompositioner 

 

Naturligvis overholder vi anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen, gældende på koncertdatoerne. 

Derfor er det nødvendigt at holde styr på antallet af koncertgæster gennem billetsalg. 

Billetprisen er kr. 100 for voksne og kr. 50 for børn og studerende.  

Billetsalg: Lørdag den 1. august 2020 kl. 16 kortlink.dk/27fuw 

 Lørdag den 15. august 2020 kl. 16 kortlink.dk/27fuu 

 Søndag den 27. september 2020 kl. 16 (aflyses ved ustabilt vejr) kortlink.dk/27fvc 

 

 

Nyt om den kommende sæson:  
Billetsalget for den nye sæson er åbent:  

lindegaardskoncerterne.dk/billetter.  

Coronakrisen har givet anledning til mange spekulationer – Kunne 

det overhovedet lade sig gøre at gennemføre et koncertprogram 

som vores med de begrænsninger men også de fordele, som Lin-

degaarden byder på? 

Som tidligere nævnt, kan vi ret nemt kan gennemføre koncerterne 

med de givne restriktioner – også med spisning før koncerterne, 

som, så længe det fordres, gennemføres med portionsanretninger 

fra vores trofaste leverandør DanCatering. Alt selvfølgelig med 

forbehold for stramninger. 

Vi glæder os til til den nye sæson på Lindegaarden 

 

Vi vil ikke lægge skjul på, at Lindegaardskoncerterne og de udøvende musikere  har alvorligt 

brug for jeres støtte til koncerterne, så vi håber på en stor opbakning 
  

Hjemmeside, lindegaardskoncerterne.dk, ajourføres løbende med oplysninger om koncerterne. 

 

Mange sommerhilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto og Kurt Wessel Hansen 
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