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Lindegaardskoncert med folkemusik, Grieg, og nordiske romancer
”Jeg glæder mig til at fejre Edvard Griegs 175 års fødselsdag”, siger Helge Slaatto på klingende norsk. Han indleder
sammen med pianisten Anne Mette Stærh Lindgaardskoncerternes fjerde sæson med blandt andet to af Griegs sonater
for violin og klaver, nr. 2 i g-Dur og nr. 3 i c-mol. ”Jeg har valgt at kombinere Grieg med romancer af tre andre nordiske
komponister, Johan Svendsen, Jean Sibelius og Wilhelm Stenhammar. Desuden spiller vi et nyt værk af den danske
komponist Anders Nordentoft, ”Atrani", som er inspireret af hans rejse til Italiens Amalfi”.
”Da det nu er sæsonens første koncert, fik jeg den idé, at aftenen skulle krydres med folkemusik og måske også dans, da
folkemusikken danner basis i en stor del af Griegs musik”, fortsætter Helge Slaatto. ”Det diskuterede jeg med min
hustru, Anette Slaatto, og Kurt Wessel Hansen, som var med til starte Lindegaardskoncerterne. Han står for meget af
det praktiske, bl.a. hjemmesiden og billetsalg. Desuden spiller Kurt uden selv folkemusik, bl.a. hver tirsdag aften på
Lindegaarden. Kurt forslog at lade trioen ”OlaPolka”, med harmonikavirtuosen Klaus Helsø i spidsen, indlede aftenen
med en halv times spillemandsmusik og dans for dem, som måtte have lyst til en svingom, og så programmet blev
udviddet. Som altid indledes aftenen med buffét, for dem der vil festliggøre aftenen på den måde og på forhånd har
købt billet til det. Hele aftenens program således ud: Kl. 18 – Buffét; kl. 19:30 – folkemusik og dans; kl. 20 – Koncert med
Helge Slaatto på violin og Anne Mette Stærh ved flyglet. For at gøre aftenen så festlig som muligt serveres der i
koncertpausen et glas bobler”.
Anne Mette Stæhr er født i Nordjylland. Hun begyndte at spille klaver allerede som 6-årig. Som 13-årig besluttede hun
at ville være pianist og blev som 16- årig optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, hvorfra hun
debuterede som 23-årig.

Helge Slaatto er født i Oslo og var tidligere professor i violin ved konservatoriet i Münster, Tyskland. Han har
tidligere været koncertmester i Odense Symfoniorkester, Athelas Sinfonietta Copenhagen og Randers
Kammer-orkester.
Helge Slaatto har optrådt ved en række europæiske festivaler som Lucerne Festival, Schweiz, Cantiere
Internationale d´Arte Montepulciano, Italien, Musica Viva, München, Tyskland, alle de betydelige danske
festivaler for samtidsmusik, Festspillene i Bergen, Norge, etc. Som lærer af nogen af tidens førende violintalenter har han givet masterclasses i Tyskland, Portugal, Schweiz, Italien, Grækenland, Syd Korea, Mexico,
U.S.A og Danmark.
Læs mere om Lindegaardskoncerterne på www.lindegaardskoncerterne.dk. Billetter kan købes på
www.lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html, www.facebook.com/lindegaardskoncerterne, og
www.kultunaut.dk.
Alle fotos kan hentes på: www.lindegaardskoncerterne.dk/Pressemeddelelser.htm
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