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Om to uger, fredag den 25. oktober, afholdes Lindegaardskoncerternes femte sæsons anden koncert, og det 

sker med den internationalt prisvindende træblæserduo VENTUS med Michaela Hansen på fløjte og Louise 

Anine Mogensen på klarinet. De spiller værker af Robert Muczynski, Heitor Villa-Lobos, Niels W. Gade, Jürg 

Wyttenbach, Bela Bartok, Carl Nielsen, Erik Højsgaard, Gernot Wolfgang og André Jolivet samt svenske folke-

sange. Det er et spændende og meget omfattende program, hvor vi kommer vidt omkring. 

Fløjte og klarinet er ikke nogen helt almindelig 

kombination, men vent til du møder Duo Ven-

tus - de to musikere rydder al skepsis og alle 

fordomme af vejen! Her opleves alt på nyt, og 

man bliver fascineret af den ungdommelige 

duo, som har modtaget priser fra hele verden 

takket være deres evne til sammen at musi-

kere helt ud over scenekanten. 

Duo VENTUS har vundet priser ved ikke mindre 

end 7 konkurrencer indenfor blot 2,5 år, 

deriblandt:  2. prisen i P2s 

Kammermusikkonkurrence; 1. prisen i Busan 

Maru International Concerto Competition med 

Busan Symphony Orchestra, Sydkorea; 3. Berlin 

Rising Star Grand Prix, inviteret til at spille i 

Berliner Filharmonikernes kammermusik sal. 

 
Program: 
- Robert Muczynski: Duos for flute and clarinet 
- Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No.6 - I sats: Aria Arr. Jan Hansen 
- Niels W. Gade: Agnetes Vuggevise 
- Jürg Wyttenbach: Serenade, sats: I, II og III 
- Bela Bartok: Mikrokosmos no.138, Bagpipe music Arr. Jan Hansen 
- Carl Nielsen: Fantasistykker II sats: Humoresque Arr. Jan Hansen 
Pause 
- Svenske Folkesange Arr. Jan Hansen 

- Erik Højsgaard: Echi di Agosto, sats: I, II og III 

- Gernot Wolfgang: Uncle Bebop Arr. Jan Hansen 

- André Jolivet: Sonatina for flute and clarinet 

Koncerten fredag den 25. oktober foregår, som tidligere, på Lindegaarden, selv om den omfattende restaure-

ring af gården langt fra er færdig.  

For dem, der vil supplere koncertoplevelsen, er som sædvanlig buffét kl. 18, og det er også i denne sæson Dan-

Catering, der står for lækkerierne. Billetter med buffét skal købes senest den 22. oktober.  

Koncerten begynder kl. 19.30, og billetter kan købes på kortlink.dk/xna7 og på lindegaardskoncerterne.dk, 

hvor man også kan læse mere om koncerten, komponisterne og musikerne og sæsonens efterfølgende seks 

koncerter. Billetter til koncerten kan også købes ved døren fra kl. 19.  
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Lidt om de næste to koncerter: 

Fredag den 29. november er der koncert med de to unge prisbelønnede stjerner Anna Egholm på violin og 
Jonas Frølund på Klarinet, ved flyglet sidder en gammel kending, den svenske pianist Bengt Forsberg. 
 

Anna Egholm er født i 1996 og begyndte violinundervisning allerede i 5-års alderen.  Trods 
sin unge alder er Anna Egholm allerede en meget efterspurgt violinist, både i Danmark og 
udlandet. Hun har optrådt som solist med bl.a. DR Symfoni Orkestret, Bergen Philharmonic 
Orchestra og Malmø Symfoniorkester, og har deltaget i mange mesterklasser med verdens-
berømte violinister. 
 

Jonas Lyskjær Frølund er født i 1997. Han begyndte at spille klarinet i 2007 og startede un-
dervisning på musikskolen i Roskilde Jonas har siden 2011 fået undervisning af 1. soloklari-
nettist i Det kgl. Kapel John Kruse, som en del af MGK på Sct. Anne Gymnasium. Studerer nu 
hos Lee Morgan, kapellets anden soloklarinettist. Jonas studerer på Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium i København men har også studeret på Supérieur konservatoriet i Paris. 
 

Bengt Forsberg (født: 1952 i Edsleskog, Sverige) en af Skandinaviens højest respekterede pianister 
med et ry som akkompagnatør i verdensklasse. 

 
Program:  

•  Carl Nielsen: Fantasistykke i g-mol for klarinet og klaver  

•  Niels W. Gade: Fantasistykker op. 43 for klarinet og klaver 

•  Aram Khachaturian: Sabeldans for klarinet og klaver 

•  Grigoras Dinicu: Hora Staccato for klarinet og klaver 

•  Carl Nielsen: Sonate g-mol for violin og klaver og Romance for violin og klaver 

•  Maurice Ravel: Sonata for violin og klaver og Tzigane for violin og klaver 

•  Eugene Ysaÿe: Sonate nr. 4, solo violin 
 

Fredag den 20. december står programmet på en stjernebesat Julekoncert - OBS! kl. 18:00  
Andreas Brantelid, cello; Bjarke Mogensen, akkordeon og Bengt Forsberg, klaver  

 

Alle tre musikere har tidligere spillet ved Lindegaardskoncerterne 
 

Denne aften byder vi på noget helt specielt:   

• Vi begynder aftenen kl. 18 med en times koncert  

• Kl ca. 19.15 står Julebufféten klar  

• Kl. ca. 20.30 fortsætter vi med koncert  
bbb 

OBS! Denne aften kan man kun købe billetter til hele arrangementet, som 

koster kr. 450 for voksne og kr. 380 for børn, unge og studerende  
 

Program:  

 - Blandt andet værker af Dmitrij Sjostakovitj og Nikolai Myaskovsky samt julemusik 
 

Mange hilsner og på gensyn 

Anette og Helge Slaatto  

og Kurt Wessel Hansen 

P.S. På hjemmesiden man se en oversigt over alle tidligere koncerter: lindegaardskoncerterne.dk/gl-arr.html 
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