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Stjernetrio som I ikke bør gå glip af 
Fredag den 28. februar er der koncert med Tanja Zapolski, klaver; Philippe Benjamin Skow, 
violin og Toke Møldrup, cello 
 

 

Program: 
- Ludwig van Beethoven            
- Maurice Ravel 
- Astor Piazzolla 
- Vittorio Monti 

 

 

Så er det tid at købe billetter til årets første Lindegaardskoncert 

Pragtfulde Tanja Zapolski spiller sammen med Philippe Benjamin Skow (for tiden i New York for at spille i Carnegie Hall) 

og Toke Møldrup, som er i Rom. 

Koncerten afholdes, som de tidligere, på Lindegaarden, selv om den omfattende restaurering 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 25. februar.  

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

Glæd jer!  
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Lidt om stjernetrioen 
 

Trioen består af Toke Møldrup, cello; Philippe Benjamin Skow, violin og Tanja Zapolski, klaver. På program-

met står Værker af bl.a. Beethoven, Ravel, Piazzolla og Monti. 
 

Det er anden gang Tanja Zapolski, som er født i Ukra-

ine, er på programmet. I september sammen med 

Anette, Helge og Jonathan Slaatto, hvor hun impone-

rede publikum med sit musikalske temperament og 

sin usædvanlige virtuositet. Tanjas talent er umuligt 

at overhøre, og hun er helt naturligt blevet belønnet 

med en del priser. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Philippe Benjamin Skow indledte tidligt sin musikal-

ske karriere. Som to-årig fik han sin første violin, og 

som fem-årig optrådte han for første gang i Tivolis 

Koncertsal. I dag tæller hans karriere en stor mængde 

internationale højdepunkter. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cellisten Toke Møldrup har modtager det prestige-

fyldte Dronning Ingrids Hæderslegat, samt Augusti-

nus Fondens Jubilæumsbevilling 2017-2020. Han er 

prisvinder ved flere internationale konkurrencer og 

har spillet koncerter i store dele af verden, i bl.a. 

Weill Recital Hall at Carnegie Hall, Wigmore Hall, Mu-

sikverein Wien, Dai-ichi Seimei Hall, Tokyo, Forbidden 

City Concert Hall, Beijing m.m.  

 

 

 

Billetkøb: kortlink.dk/xnaa eller lindegaardskoncerterne.dk/billetter.html  
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Fredag den 27.marts spiller Kvartetten Kottos med Bjarke Mogensen på akkordeon; Per-

nille Petersen på fløjter, Josefine Opsahl, på Cello og Christos Farmakis på guitar. 

Det er Bjarke Mogensens tredje besøg. Før-

ste gang tryllebandt han publikum med sin 

charme og helt unikke og virtuositet på sit 

specialbyggede akkordeon med et reperto-

ire, som ingen havde forventet at høre på 

det instrument. Vi fik igen fornøjelsen af at 

høre Bjarke i forbindelse med Julekoncerten. 

Til marts optræder han med kvartetten, som 

spiller værker af Edvard Grieg, Antonio Vi-

valdi, Vaughan Williams og Anatolij Liadov 

samt Egne kompositioner. 

                      Billetkøb: kortlink.dk/xnab 

Fredag, den 24. april er Trio Alpha igen på programmet med Bolette Roed på blokfløjter Peter 

Navarro-Alonso på saxofon og David Hilde-

brandt på slagtøj. Trioen besøgte Linde-

gaardskoncerterne for første gang i septem-

ber 2016. Senere har Bolette gæstet os med 

Elephant House Quartet i april 2018. 

Det er tre meget dygtige musikere, der alle 

har markeret sig i europæisk musikliv, men 

ikke mindst Bolette udmærker sig med sit 

charmerende, levende og meget entusiasti-

ske spil. 

På programmet står trioens egne arrange-

menter af klezmermusik samt svensk, geor-

gisk og armensk folkemusik. 

Biletkøb: kortlink.dk/xnac 
 
 

 

 

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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