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Kære koncertvenner 
 

Så vi slap endelig af med de forbandede Corona restriktioner, men så opstod nye problemer: Duoen Bolette 

Roed og David Hildebrandt bad os om at udsætte koncerten til senere. Hvad skulle vi stille op? Skulle vi aflyse 

eller forsøge at finde et alternativ på et højt niveau? Vi valgte det sidste, og det lykkedes over al forventning: 
 

Koncerten 25. marts - "Kvartet til tidens ende" 
med musikere fra DR Symfoniorkestret 

Billet: kortlink.dk/2bc34  eller lindegaardskoncerterne.dk/billetter   
 

 
Kvarteten består af fire musikere fra DR Symfoniorkestret:  

❖ Johnny Teyssier, clarinet 
❖ Christina Åstrand, violin 

❖ Henrik Dam Thomsen, cello 
❖ Per Salo, klaver 
 

Desuden medvirker: 
❖ Solbjørg Højfeldt, recitation af tekster af:  
❖ Jens Christian Grøndahl 
 
Program: 
Olivier Messiaen: Kvartet til tidens ende 
 

 
Jens Cornelius skrev om værket: 
Selv under de mest umulige forhold skaber mennesket musik. Den franske komponist Olivier Messiaen var i juni 
1940 taget til fange af nazisterne, men som det mærkeligt nok af og til skete, blev musikere behandlet med 
større agtelse end andre fanger. Messiaen fik udleveret nodepapir af en tysk vagt, så han kunne komponere et 
nyt værk til sig selv og tre andre franske musikere i lejren. 
I januar 1941 blev værket for klaver, klarinet, violin og cello opført i lejren – med tyske soldater på forreste 
række. Messiaen spillede klaver. ”Aldrig er jeg blevet lyttet til med så stor opmærksomhed og forståelse”, hu-
skede han tilbage. 
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Værket fik titlen Kvartet til tidens ende, og det er usædvanligt på alle ledder og kanter. De otte satser drejer sig 
om dommedag, apokalypsen, som den beskrives i Johannes’ Åbenbaring. En vision om forvandlingen af vores 
verden til en anden. 
Messiaens syner har et andet sprog end det velkendte. Musikkens love har han selv konstrueret i form af nye ty-
per skalaer og rytmer. Fuglestemmers overjordiske klang spejler sig i satser som ”Krystal-liturgi” og den lange 
klarinetsolo ”Fuglenes afgrund”, mens katolsk mysticisme ligger til grund for kvartettens to lovsange (”Louange”) 
til Jesus. 
Kvartet til tidens ende er et af Messiaens mest gribende værker. De religiøse visioner får en voldsom nærhed af 
den meget begrænsede besætning, han havde til rådighed i lejren. I denne kvartet spiller musikerne til tidens 
ende uden at vide, om tiden kommer tilbage igen. 
 
Om kunstnerne: 
Christina Åstrand - violin Koncertmester i DR Symfoniorkestret. Meget aktiv solist og kammermusiker. Hendes 
repertoire er meget alsidigt og spænder fra de klassiske komponister til helt nyskrevne værker. Bl. a. har flere 
danske komponister skrevet og tilegnet værker til hende. Både ved koncerter, men også gennem sine mange 
cdindspilninger både af violinkoncerter og kammermusik, gør hun en særlig indsats for at udbrede kendskabet til 
dansk musik i ind- og udland. Herudover har hun et mangeårigt samarbejde med Per Salo i Duo Åstrand/ Salo. 
Christina Åstrand blev i 2019 nomineret til Nordisk Råds Musikpris. 
 

Johnny Teyssier - klarinet Den fransk-amerikanske klarinettist uddannet ved Curtis Institute, Philadelphia og Colburn 
School, LA. Han er soloklarinettist i DR Symfoniorkestret og i Oregon Bach Festival Orchestra. Han har tidligere været solo-
klarinettist i Minnesota Opera Orchestra og i Malmö Symfoniorkester. Teyssier har derudover en omfattende koncertvirk-
somhed som solist over hele verden. Han er også en meget aktiv kammermusiker og stifter af ensemblet Sixth Floor Trio. 
Han er modtager af flere prestigefyldte priser. 
 

Henrik Dam Thomsen - cello Henrik Dam Thomsen har siden 1999 kombineret en stilling som 1. solocellist i DR Symfonior-
kestret med et alsidigt virke som solist, kammermusiker og lærer på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har med-
virket ved utallige koncerter og musikfestivaler i Europa, USA og Asien både som solist og kammermusiker. Han har desu-
den markeret sig som improvisations-musiker sammen med en lang række danske og internationale jazz-stjerner. Han har 
indspillet talrige cd’er og har medvirket som solist på flere Robert-vindende soundtracks til Lars von Triers film. 
 

Per Salo - klaver Pianist og organist i DR Symfoniorkestret. Masters Degree i klaver fra Juilliard School of Music, New York. 
Salo er en aktiv solist og kammermusiker. Hans repertoire består både af klassiske og nutidige værker og mange danske 
komponister har skrevet musik til ham - herunder Per Nørgård som skrev og dedicerede sin klaverkoncert Concerto in due 
Tempi til ham. Salo har indspillet utallige cd’er og hans koncerter har bragt ham rundt i Skandinavien, Europa samt Korea 
og USA. Spiller herudover i Duo Åstrand/Salo sammen med Christina Åstrand. 
 
Solbjerg Højfeldt Uddannet på Aalborg Teater, 1974. Herefter fik hun base i København og hun har i tidens løb haft utallige 
store roller på de fleste danske teatre. Skuespillerinden er også kendt fra en lang række danske film og tv-serier som Riget, 
Taxa, Forbrydelsen og senest Herrens Veje. Solbjørg Højfeldt modtog en Bodil for bedste kvindelige hovedrolle for ‘Slingre-
valsen’ og i 2016 modtog hun Lauritzen-prisen.  
 

Jens Christian Grøndahl Jens Christian Grøndahl er født i Lyngby. Grøndahl har en bachelor i filosofi fra 1979 og blev i 1983 
uddannet filminstruktør ved Statens Filmskole. Han romandebuterede i 1985 med 'Kvinden i midten’ og var husdramatiker 
ved Aarhus Teater i 1997-99. Grøndahl er en forfatter med stor psykologisk indsigt i det menneskelige følelsesregister. Hans 
bøgers store hovedtema er kærligheden mellem mennesker i forskellige aldre med fokus på deres historie, identitet og valg 
i livet. Grøndahls forfatterskab er omfangsrigt, og han regnes i dag for en af landets største prosaister. 
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Vi synes at det er værd at klappe af, at det fra femte til niende marts er lykkedes os at få arrangeret 
en ny koncert med så fornemt et indhold. Det kan vi takke Anette og Helge Slaatto og ikke mindst de 
seks kunstnere for. Tak for indsatsen. 

Der er solgt en del billetter til den nu aflyste koncert. Hvis der skulle være nogle, som ønsker at annullere købet, 
bedes de sende en mail herom til kurt@wesselhansen.dk, som så vil sørge for at kreditere købet. 

 
 

29. april: Operasanger Brit-Tone Müllertz og pianisten Lise Hanskov Billet: 
http://kortlink.dk/2bc36 
Brit-Tone Müllertz er kendt fra Wiener Staatsoper og i Bayreuth. Hun blev kåret som årets 
operatalent i 2019. Hun bliver akkompagneret af pianisten Lise Hanskov. 
Programmet vil indeholde nogle af de store og kendte arier. 

 
 
 
 

 

Billetter til Lindegaardskoncerterne kan altid købes via lindegaardskoncerterne.dk/billetter -  

Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen. 

Læs mere om koncerterne på: lindegaardskoncerterne.dk  

 

Mange hilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto samt Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne (spørgsmål: Ring 30 59 01 34) 
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