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Kære Alle
Nu nærmer dagen sig for denne sæsonens sidste Lindegaardskoncert, og vi sender her en reminder,
hvis I ikke fik set det sidste nyhedsbrev fra starten af april. Samtidig glæder vi os over at kunne
fortælle, at netop denne Lindegaardskoncert med Aarhus Pigekor bliver en fin optakt til den
kommende KANON-AFTEN D.19. JUNI, hvor Elverhøjkoret, Muko Veteran og Lyngby
Seniorkor samles på Lindegaarden for at synge kanon. Bliver det dejligt vejr den dag, så sker det i
gården rundt om lindetræet. Men mere herom senere, for først:

AARHUS PIGEKOR
VINDERE AF ”LET THE PEOPLES SING” 2015

FREDAG d. 28. APRIL
"DEN NORDISKE TONE”

Program: Edvard Grieg, Per Nørgård, Jaako Mäntyjärvi m.fl.
Uropførelse af Peter Bruuns koncertstykke for violin, bratsch og kor.
Dirigent: HELLE HØYER VEDEL
HELGE SLAATTO, violin, ANETTE SLAATTO, bratsch
Koncert med middag kl. 18 fra Meyers Spisehus. Koncerten starter kl. 19.30

BILLETTER: www.kortlink.dk/nv89 eller http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx
Sidste frist for at bestille koncert billetter m. middag er onsdag d. 26. april kl.11. Hvis man først
beslutter sig i sidste øjeblik, kan billetter købes ved døren på dagen fra kl. 19.00
(fortsættes)
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Det prisbelønnede Aarhus Pigekor giver koncert på Lindegaarden
Fredag den 28.april afsluttes Lindegaardskoncerternes sæson 16/17 på fornemste vis med det
danske elite ensemble Aarhus Pigekor, som gæster Kulturstedet Lindegaarden under
korets dynamiske dirigent Helle Høyer Vedel.
Det er med stor stolthed at Lindegaardkoncerterne kan byde velkommen til Aahus Pigekor.
De har vundet et række priser og tilhører toppen af pigekor på verdensplan. Ved "Let the
Peoples Sing" i München vandt de f. eks. , blandt kor fra hele verden, den eftertragtede
førstepris.
Aftenens koncert har den særlige "Nordiske Tone" som tema, og byder også på værker af
Edvard Grieg, Per Nørgaard, Jaako Mäntyjärvi m.fl.
UROPFØRELSE
Til lejligheden har den aktuelt prisnominerede komponist, Peter Bruun, komponeret et værk for
violin, bratsch og pigekor, som vil blive uropført på Lindegaarden med Helge og Anette Slaatto
som solister. Musikken er komponeret over kærlighedsdigte fra Salomomons Højsang, og vi
kan allerede nu røbe at Peter Bruuns meget personlige tonesprog understøtter de smukke
tekste på bedste vis.
Peter Bruun skriver om værket: ”A Well of Living Water er komponeret til Anette og Helge
Slaatto og Århus Pigekor. Teksten er taget fra Salomons Højsang kapitel 4, hvor Salomon
beundrer sin elskedes skønhed. Teksten er i dette stykke inddelt i tre sange. I den første
beskriver Salomon sin elskede i billeder fra naturen, og sammenligner hende med alle de
smukkeste og skønneste ting, han kender. Anden sang bliver indledet med en jubel, hvor
Salomon fortæller, hvordan hans elskede har betaget hans hjerte. Herefter bygger musikken
sig gradvist op, mens Salomon priser sin elskedes kærlighed, og det kulminerer, hvor han taler
om hende som “en kilde af livsvand”. Den sidste sang beskriver de elskendes møde, som
starter i en stille hvisken. Kor og instrumentalister skiftes til at være i forgrunden og i
baggrunden. Undertiden akkompagnerer strygerne koret, undertiden er det omvendt, mens
melodier flytter sig frem og tilbage mellem kor og instrumenter”.
Anette og Helge Slaatto er hver på sin måde involveret i flere højt respekterede koncert- og
indspilningsprojekter, og ikke mindst i Tyskland, hvor Helge Slaatto er violinprofessor.
Koncerten gentages i Randers og senere i Symfoniens Hus i Århus.
Lindegaardskoncerterne har med stor tak modtaget støtte fra Statens Kunstfond, Augustinus
Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921 og Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond
Billetter kan købes via kortlink.dk/nv89.
Koncertmiddagen fra Meyers Spisehus serveres kl 18, inden koncerten, som starter kl. 19.30.
Aftenens menu er Lammebov stegt med hvidløg og friske urter, bagte rodfrugter vendt i frisk
urtepesto. Desserten er trifli med vaniliecreme, makroner og sæsonens frugt.
Du kan i øvrigt her nedenunder læse mere om programmet for den kommende sæson 2017 –
2018.
Gode forårshilsener
Anette og Helge Slaatto, Klanghjulet
og
Jytte Kløve, Kulturstedet Lindegaarden Venner
Kongens Lyngby 20. april 2017

(fortsættes)
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KOMMENDE KONCERTER 2017 - 2018
Åbningskoncert fredag 29. september:
Musik fra alle verdenshjørner
Sydamerikanske overraskelser og Poul Rovsing Olsen.
Signe Asmussen, sopran, Frederik Munk , guitar, Ulla Miilman, flöjte, Anette Slaatto, viola, Christian
Martinez, slagtöj, Jonathan Slaatto, cello.
Fredag 27. Oktober:
”The Red Violin”
Klangkunstneren Anja Kreysing i samarbejd med Prof. Helge Slaatto:
Stummfilme fra 1920’erne med live musik og Schoenbergs ”Verklärte Nacht”, udført af Proffessor
Helge Slaattos mesterklasse studenter fra Hochschule für Musik der Universität Münster, Tyskland.
Fredag 24. November:
Andreas Brantelid, cello ( DR Kunstner 2017), Katrine Gislinge, klaver
Værker af Anton Webern , Peder Gram, Tchaikowsky og Schostakowitsch
Lørdag 27. Kl.16 og søndag 28.januar kl.16
NYT EXTRA ARRANGEMENT:
MUSIK OG FILM:
Film om henholdsvis Rued Langgaard og Pelle Gudmundsen Holmgreen. Nightingale Kvartetten og
Pellebanden spiller.
2018
Fredag 23. Februar:
Hommage a Per Nørgård:
Per Nørgård opus 1 (kvartet for fløjte, violin, viola, cello og klaver) og Inger Christensens
”Sommerfugldalen”.
Erik Kaltoft, Klaver, Irena Kavcik, fløjte, Helge Slaatto, violin, Anette Slaatto, viola, John Ehde, cello.
Recitation: N.N.
Fredag 23.3
Nordiske romancer og sange af Nielsen, Sibelius, Grieg og Nørgård.
Helge Slaatto, violin, Anne Mette Stæhr, klaver
Fredag 27.april 2018:
Musik og Dans:
Fremførelse af Bo Andersens værk "det brændende tre" for solo bratsch og dans.
Dirigent: Flemming Windekilde
Koreografi Pernille Garder, og Bo Andersens værk for Kammerkoret Hymnia og Anette og Helge
Slaatto.
Programmet byder også på ballader og virelais fra den tidlige middelalder.
Kuratorer Anette og Helge Slaatto
Kongens Lyngby april 2017
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HJEMMESIDEN og FACEBOOK
Du kan løbende holde dig ajour med, hvad der sker på Kulturstedet Lindegaarden på Facebook og på
vores hjemmeside. Del gerne begivenheder og arrangementer med dem du kender, eller gi’ os et
LIKE på Facebook, hvor begivenheder bliver opdateret, og hvor vi ofte lægger stemninger ud fra
dagligdagen på Lindegaarden, taler sammen på kryds og tværs.
NYD FORÅRET I FULDT FLOR
Jytte Kløve
Formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kongens Lyngby d. 20. april 2017
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