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Pressemeddelelse

Lindegaardskoncerternes stjernebesatte fjerde sæson
Lindegaardskoncerterne er blevet en fast tradition på Lindegaarden, og den 28. september begynder der den
fjerde sæson. Der er, ligesom de forrige år programsat seks stjernebesatte koncerter og musikalsk kommer vi
vidt omkring. Som de tidligere år, er der mulighed for at indlede koncertaftnerne med et festlig måltid, og i
år er det Dan-Catering, der levere retterne til bufféten.
Før koncerten den 28. september indledes aftenen klokken 19:30 med en halv times nordisk folkemusik, hvor
gæsterne er velkomne til at få sig en svingom. Det er gruppen OlgaPolka, der på harmonika, guitar og kontrabas leverer musikken.
Selve koncerten, der har overskriften Edvard Grieg og nordiske romancer, begynder klokken 20. Professor
Helge Slaatto på violin og pianisten Mette Stæhr spiller i anledning af 175-året for Griegs fødsel to af Griegs
sonater, nr. 2 i G-dur og nr. 3 i c-mol. Desuden spiller de romancer af Johan Svendsen, Jean Sibelius og Wilhelm Stenhammar.
Vor egen tid er repræsenteret med danske Anders Nordentofts "Atrani", inspireret af hans rejse til Italiens
sommerlige Amalfi.
Grieg fejres med et glas bobler i pausen
De viste fotos er vedhætet
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Sæsonens anden koncert afholdes den 26. oktober med et stjernebesat besætning. Koncerten har titlen ”Fra
barokken til vores egen tid”. De medvirkende er Michala Petri på blokfløjter, Anette Slaatto på bratsch og viola
d’amore og Hans Andersen, klaver. De tre spiller bl.a. værker af Ib Nørholm, G. Telemann, Tomaso Antonio
Vitali og Avo Pärt.
De viste fotos er vedhætet
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Koncerten 30. november har titlen”Mesterværker med mesterlige musikere” og det er den unge trio, Den
Danske Klarinettrio, med Tommaso Lonquich på klarinet, Jonathan Slaatto på cello og Martin Quist Hansen
på klaver, der fremfører værker af Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven og Johannes Brahms
samt et nyt værk, Improvisation for 3, komponeret af de tre musikere Lonquich, Slaatto og Quist Hansen.
Det viste foto er vedhætet

Den Danske Klarinettrio
Tommaso Lonquich, Martin Quist Hansen, Jonathan Slaatto
Den 18.december holder vi for anden gang Julekoncert med to velkendte musikere, Andreas Brantelid på
cello og Bengt Forsberg ved klaveret. De to har sat Sonater af Glazunov og Myaskovsky m.fl. på programmet. Det bliver ligesom sidste år med garanti en meget festlig aften.
Det viste foto er vedhætet

Andreas Brantelid og Bengt Forsberg
Den femte koncert finder sted den 22. februar2019, og denne gang byder vi på noget helt specielt: En Soloaften med den spektakulære Bjarke Mogensen på akkordeon. Der er ikke mange, der forbinder akkordeon med
klassisk musik, men så kom og hør Bjarke Mogensen spille musik af Scarlatti, Tjajkovskij, Anders Koppel og
Piazzolla
Det viste foto er vedhætet
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Sæsonen afsluttes 29. marts 2019, hvor Arild kvartetten med nogle af landets førende musikere: Tobias Durholm og Johannes Søe Hansen på violiner, Stine Hasbirk Brandt på bratsch og Ingemar Brantelid på cello
fremfører værker af Johannes Brahms, Rachel Yatzkan og Ludwig van Beethoven.
Det viste foto er vedhætet

Arild kvartetten
Tobias Durholm, Johannes Søe Hansen, Stine Hasbirk Brandt og Ingemar Brantelid



Se i øvrigt Lindgaardskoncerternes hjemmeside: lindegaardskoncerterne.dk og
Hjemmesidens pressemeddelelser: lindegaardskoncerterne.dk/Pressemeddelelser.htm , hvor billedbateriale
også kan hentes.
Med venlig hilsen
Anette og Helge Slaatto samt Kurt We3ssel Hansen



