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Spent før første konsert etter korona

SPENT: Lindsay Win eld-Chislet på Fjøsakademiet sier hun er svært spent på besøket til lunsjkonserten på Høylemmen førstkommende
lørdag. – Vi trenger publikumsstøtte, sier hun. Foto: Eli Wintervold

Lindsay Winfield-Chislet på Fjøsakademiet er klar for den første konserten på Høylemmen siden
koronakrisa. – Vi håper på, og vi trenger publikumsstøtte, sier hun.

Eli Wintervold
Publisert: 25.09.2020 kl 19:00

Førstkommende lørdag blir det lunsjkonsert på Høylemmen på Vintervolden med Alohomora Quartet.
– Alohomora Quartet er re talentfulle, unge musikere som skal framføre Beethoven strykekvartett nr 16, op 135. og
Dvorak strykekvartett nr 12 op. 96 (den amerikanske), forklarer Win eld-Chislet fra
Fjøsakademiet.

Begrenset med sitteplasser
Samtidig som man nyter klassisk musikk, serveres det lunsj, vin, kaffe og kake.
– Vi gjør det som skal til for at folk kan nyte både mat og musikk i trygge omgivelser, sier hun og legger til at hun ber om
at folk kjøper billettene på forhånd om mulig.
https://fjell-ljom.no/spent-for-forste-konsert-etter-korona/19.1975

1/2

30.9.2020

Spent før første konsert etter korona

– Det er plass til 30-40 personer denne gangen, og dørene åpner en time før konserten starter, sier hun.
Hun legger til at de selvfølgelig tar hensyn til smittevernreglene under arrangementet.

Klassisk igjen
Klassisk musikk er hennes store lidenskap, og hun synes det er for langt imellom de klassiske musikkopplevelsene på Røros.
– Det er lenge til Vinterfestspill, men nå får rørosingene muligheten igjen, sier hun og smiler.

25-års jubileum
I år feirer Trondheim kammermusikkfestival 25 år. På grunn av koronarestriksjoner ble årets festival nasjonal, og ikke
internasjonal som den pleier.
Festivalen forgår hele denne uka, og selv om programmet stort sett foregår i Trondheim, kommer en av festivalens re
kvartetter til Glåmos.
– Fire unge norske strykekvartetter deltar på festivalen i år, og vi på Fjøsakademiet er stolt av å kunne presentere en av
dem her på Glåmos, sier Win eld-Chislet.

Fire unge talent
Alohomora Quartet ble dannet i 2018 og består av Kitiara Braune på olin, Katherine Wang på olin, Dorothea Möri på
bratsj og Karin Hannisdal på cello.
– Disse re unge musikere traff hverandre på Norges Musikkhøgskole, forklarer hun, og sier videre at kvartetten ble valgt
for å delta i talentutviklingsprogrammet Oslo Kvartett Serie Ung i 2019/2020.
Medlemmene studerer nå sine bachelor- og mastergrader, og har allerede lagt bak seg mye erfaring som profesjonelle
musikere.

Selvfinansierer
Konserten arrangeres i samarbeid med Trondheim kammermusikkfestival.
– Jeg har for lengst innsett at jeg må være med på å nansiere lidenskapen min selv, men takket være støtte fra Norsk
kulturråd blir en lunsjkonsert som dette lettere å arrangere, avslutter hun.
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