Lindegaardskoncerterne
Nyhedsbrev marts 2019
Nu nærmer vi os sæsonens slutning. Der er kun to koncerter tilbage. Koncerten med Bjarke Mogensen den 22.
febuar var så stor en succes, at han omgående er blevet inviteret til at give endnu en koncert i næste sæson.
De to sidste koncerter er, som sædvanlig, koncerter med meget dygtige og anerkendte musikere. Begge blev
omtalt i nyhedsbrevet fra februar, men vi tillader os at gentage.

Ekstra koncert 15. marts
Som publikum sikkert husker, gik Grieg-koncerten den 28. september 2018 ikke som planlagt. En stor politiaktion medførte, at aftenens pianist, Anne Mette Stæhr, først nåede frem sidst på aftenen.
Vi lovede at arrangere en ekstra koncert som erstatning, skønt koncerten faktisk succesfuldt blev gennemført
med store ændringer, og det løfte holder vi den 15. marts, med en meget spændende Grieg-koncert.
Koncerten er gratis for alle, der havde løst billet til koncerten d. 28. september 2018, og de er blevet kontaktet
per mail, men koncerten ar åben for alle.
Grieg-koncerten den 15. marts:
Koncerten starter kl. 19.30. Der er denne ikke spisning før koncerten, men der serveres et glas vin i pausen.
Billetkøb: http://kortlink.dk/wux9 og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html

EDVARD GRIEG sonater, nordiske romancer: EKSTRA KONCERT
Fredag den 15. marts

Helge Slaatto, violin, og Anne Mette Stæhr, klaver, med to af Edvard Griegs sonater, nordiske romancer og
sange med musik af Grieg
Den norske komponist Edvard Grieg (1843-1907) havde et nært forhold til Danmark og København og komponerede i 1868 sit mesterværk, klaverkoncerten i a-mol i Søllerød, ikke langt fra Lyngby!
Intet er vel mere naturligt, end at det er den norsk-fødte violinist,
Helge Slaatto, der har spillet Grieg mange steder i
verden, føre violinbuen.
Helge Slaatto har i mange år været professor ved
Musikhøjskolen i Münster i Tyskland. Han er
prisbelønnet for sit spil (Preis der Deutschen
Schallplattenkritik) og har ofte koncerteret med pianistinden Anne Mette Stæhr.
Anne Mette Stæhrs indspilninger af blandt andet klaverkoncerter af Mendelssohn og solo
værker af Sofia Gubaidulina er blevet meget rost i dansk og International presse.
Der er alle gode grunde til å glæde sig!
Også fordi musikerne fortsætter en tradition, som Grieg satte i gang i København med
foreningen ”Euterpe”, til fremme af nyere nordisk musik.
På programmet står:
• Sonate nr. 2 op. 13. i G-dur. Sonaten blev dedikeret til den norske komponist og violinist Johan Svendsen.
• Sonate nr. 3 op. 45 i c-mol, et af Griegs absolutte mesterværker.
• Nordiske sange med musik af Grieg
• Romancer af: Johan Svendsen, Jean Sibelius og Wilhelm Stenhammar
Grieg-koncerten den 15. marts:
Koncerten starter kl. 19.30, og der er denne ikke spisning før koncerten.
Billetkøb: http://kortlink.dk/wux9 og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html
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Lindegaardskoncerterne
Nyhedsbrev marts 2019

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
Der mulighed for at indtage et måltid kl. 18 før koncerten. (billet skal købes
senest 25/3). Koncerten starter kl. 19.30.
Billetkøb: kortlink.dk/vs2s og lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html

Lidt om næste sæson
Programmerne for koncerterne er langt far færdige endnu, men koncertdagene ligger fast:
• Fredag den 27. september 2019
• Fredag den 25. oktober 2019
• Fredag den 29. november 2019
• Fredag den 28. februar 2020
• Fredag den 27. marts 2020 - Bjarke Mogensen og kvartetten Kottos

• Fredag den 26. april 2020
Mange hilsner
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Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby
www.lindegaardskoncerterne.dk
lindegaardskoncerterne@gmail.com – klanghjulet@gmail.com

