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Koncertsucces under Lindetræet 

I lintræets skygge var der søndag den 15. august arrangeret en meget speciel koncert på den nyrestaurerede Linde-

gaard i Bondebyen. Publikum blev præsenteret for nogle af de talenter, der vil pryde fremtidens klassiske stjerne-

himmel. De ni unge talenter, hvoraf nogle allerede har vundet flere priser, bød på international musikalsk underhold-

ning i særklasse. Med en enkelt undtagelse, havde de alle haft professor Helge Slaatto som læremester på violin. Den 

sidste, cellisten Andreas Høimark Nygaard, er elev af sønnen, cellisten Jonathan Slaatto. 
 

 
 

De unge talenter viste et imponeret og veloplagt publikum, hvad de kunne. Også Lyngby-Taarbæk Kommunes borg-

mester Sofia Osmani havde fundet vej til Lindegaarden for at høre de unge spille, og de spillede ikke kun værker af 

Bach, Wieniawski, Saint-Saens, Carl Nielsen, Albeniz, Sarasate og Dvorak, men præsenterede også musik fra deres 

hjemlande, Sverige, Armenien, Korea og Færøerne. Sidstnævnte med et par kompositioner af Páll Sólstein som også 

akkompagnerede datteren Sophia. De øvrige blev akkompagneret af den fremragende japanske pianist Risa Adachi. 
 

 
Stefan Burkhardt, Danmark, Melanie Mardiros, Armenien, Sophia Sólstein, Færøerne, Marie Nørby, Danmark, Helge Slaatto, Danmark/Norge, Risa Adachi, Japan, 
Aleksander Burkhardt Danmark, Andreas Høimark Nygaard, Danmark, Dayoung Lee, Korea, Li-Or Ginnerup, Danmark, Carl Ryelund, Danmark 
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Koncerten, som var den anden koncert under lindetræet, var muliggjort med støtte fra Augustinus fonden, der giver 
en hjælpende hånd til Musik under åben himmel. Indimellem havde de unge solister svært ved at finde solidt fodfæ-
ste på gårdspladsens toppede brosten, men det påvirkede bestemt ikke deres præstationer. De var ukuelige, og vi 
kom vidt omkring: Carl Ryelund indledte koncerten med at spille sin egen charmerende folkemusikfantasi inspireret 
på svensk folkemusik. Derefter spillede Sophia Sólstein med sin far Pall Solstein to af hans smukke kompositioner 
med inspiration fra Færøerne. Li-Or Ginnerup spillede Johan Svendsen Romance akkompagneret den japanske pia-
nist, Risa Adachi, som også sad ved pianoet resten af koncerten. Andreas Højmark Nygaard spillede Dvorak Rondo 
for cello og klaver og blev efterfulgt af Melanie Mardiros, som først spillede den armenske komponist Komitas 
"Krunk", og derefter Schedrin "Im Stile Von Albeniz". Marie Nørby spillede Saint-Saens kente "Rondo Capriccioso", 
hvorefter Dayoung Lee forsatte med Sarasate’s kendte sigøjner toner ”Gipsy Airs”. Brødrene Aleksander (13) og Ste-
fan (17) Burkhardt spillede Wieniawski Etudes Caprices nr 1 og nr.3 og Stefan Burkhardt afsluttede koncerten med at 
spille indledningen til Carl Nielsen violinkoncert. 
 

Igen var der stor hjælp at hente fra med stor hjælp fra frivillige fra Kulturstedet Lindegaardens Venner, og det var en 

fin indledning til Lindegaardskoncerternes forestående sæson med syv koncerter på programmet. Den indledes den 

25. september med en koncert med Christina Bjørkøe og Slaatto Trioen, bestående af Helge Slaatto, violin; Anette 

Slaatto, viola og Jonathan Slaatto, cello. Den 30. oktober spiller Duo Åstrand/Salo, som betår af Koncertmester i DR 

SymfoniOrkester Christina Åstrand, violin Per Salo, piano, også fra DR SymfoniOrkester. 27. november fortæller pia-

nisten John Damgård om Beethovens liv og spiller to af de sidste Beethoven sonater. Den 18. december er der for 

femte år stjernebesat Julekoncert medAndreas Brantelid på cello og Bengt Forsberg ved klaveret. Den 29. januar 

2021 spiller Den Danske Strygekvartet med Rune Tonsgaard Sørensen, volin; Frederik Øland, violin; Asbjørn Nør-

gaard, viola og Fredrik Schøyen Sjölin, cello. De efterfølges den26. februar af   Jonas Frølund på klarinet, Bjarne Han-

sen på violin og Slaatto Trioen med Helge Slaatto, violin; Anette Slaatto, viola og Jonathan Slaatto, cello. Sæsonen 

slutter 26. marts med Pierre Dørge & Jungle Orchestra. Billetter til alle koncerterne kan købes via lindegaardskoncer-

terne.dk/billetter. 

 

Med venlig hilsen 
 
Kurt Wessel Hansen, Lindegaardskoncerterne 
E-mail: kurt@wesselhansen.dk / kwh@folkedanser.eu 
Mobil:30 59 01 34 
 
De indsatte fotos ligger begge i høj opløsning på adresserne h.h.v. 
https://lindegaardskoncerterne.dk/presse/DSC01827.JPG og 
https://lindegaardskoncerterne.dk/presse/DSC01858.JPG 
 
Fotograf: Kurt Wessel Hansen 

http://lindegaardskoncerterne.dk/billetter
http://lindegaardskoncerterne.dk/billetter
mailto:kurt@wesselhansen.dk
mailto:kwh@folkedanser.eu
https://lindegaardskoncerterne.dk/presse/DSC01827.JPG
https://lindegaardskoncerterne.dk/presse/DSC01858.JPG

