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Nye stjerner på den professionelle kammermusikhimmel! 
 

Fredag den 25. oktober afholder Lindegaardskoncerterne sæsonens anden koncert, hvor den internationalt 

prisvindende træblæserduo VENTUS med Michaela Hansen på fløjte og Louise Anine Mogensen på klarinet 

spiller værker af Robert Muczynski, Heitor Villa-Lobos, Niels W. Gade, Jürg Wyttenbach, Bela Bartok, Carl Niel-

sen, Erik Højsgaard, Gernot Wolfgang og André Jolivet samt svenske folkesange. Det er et spændende og om-

fattende program, hvor vi kommer vidt omkring. 

Fløjte og klarinet er ikke nogen helt almindelig kombination, men vent til du møder Duo Ventus – de to musi-

kere rydder al skepsis og alle fordomme af vejen! Her opleves alt på nyt, og man bliver fascineret af den ung-

dommelige duo, som har modtaget priser fra hele verden takket være deres evne til sammen at musikere 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 Filharmoniker-

nes kammermusik sal. 

Udover konkurrencer er Ventus et meget aktivt ensemble med stor passion for at spille koncerter overalt i 

verdenen. I juli måned optrådte duoen ved Copenhagen Summer Festival. I august måned optrådte duoen ved 

Late Summer Festival, som i øvrigt, ligesom Lindegaardskoncerterne musikalsk arrangeres af musikerægtepar-

ret Anette og Helge Slaatto. I sommeren 2018 arrangerede Duo Ventus en turne i Kina, hvor de rejste rundt og 

spillede koncerter på store scener i Østkina.  

I 2019 modtog duoen ikke mindre end 3 talentpriser: 

Rødovre Musikpris 2019; Léonie Sonnings Musikfond 2019; Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens legat 

2019 

Koncerten foregår, som de tidligere, På Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, i Bondebyen i Lyngby, og for dem, 

der vil supplere koncertoplevelsen, er som sædvanlig buffét kl. 18. Koncerten begynder kl. 19.30. 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 fem koncerter. Koncertbilletter kan også købes ved 

døren fra kl. 19. 

 

Med venlig hilsen 

Lindegaardskoncertene  

Helge og Anette Slaatto samt Kurt 

Wessel Hansen, som kan træffes på 

h.h.v. 31686805, 60757390 og 

30590134  
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