Jytte 7.
februar 2016
TITEL: Fortælleaften

TIDSPUNKT: 25 februar 2016
TOVHOLDER: Dorete
ØVRIGE FRIVILLIGE: Anette, Kurt, Jytte
SAMARBEJDSPARTNERE
BESKRIVELSE:
Niels-Kristian Petersen er en spændende fortæller og en lokalhistorisk ildsjæl, som er
optaget af at sprede og dele sin passion for den lokale historie med alle.
Denne aften causerer Niels-Kristian Petersen over sin bog ”117 POSTKORT + SMÅ
HISTORIER FRA DET GAMLE VIRUM”. Bogen er udgivet på Greens forlag, og du
kan erhverve den denne aften på Lindegaarden, eller du kan købe den hos det lokale
forlag og boghandler Greens Boghandel på Sorgenfri Torv.
PRESSEMEDDELELSE
Alle kender til det at møde et menneske, som brænder for noget, og det er
fængslende at møde en person, som har et engagement. Man går hjem efter det
møde, beriget og ny inden i. Særligt når det handler om lokalområdet, som hele tiden
forandrer sig, er det spændende at få kendskab til hvordan det måske så ud for en
enkelt eller to generationer siden.
Niels-Kristian Petersen er en sådan person, som er tændt på den lokale historie i
Virum. Han er en spændende fortæller og en lokalhistorisk ildsjæl, som er optaget af
at sprede og dele sin passion for den lokale historie med alle.
D 25 februar kl 19.30 kan man høre Niels-Kristian Petersen causere over sin bog
”117 POSTKORT + SMÅ HISTORIER FRA DET GAMLE VIRUM”. Bogen er udgivet
på Greens forlag, og du kan erhverve den denne aften på Lindegaarden, eller du kan
købe den hos det lokale forlag og boghandler Greens Boghandel på Sorgenfri Torv.
Der er gratis adgang og man kan købe en forfriskning inden arrangementet starter. Vi
åbner døren kl. 19.
Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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FORMIDLING I ØVRIGT:
Lis: Løbeseddel i Ældresagen, på Biblioteket
FOTO
ANTAL DELTAGERE (anslået)?
BUDGET: 0,FONDSANSØGNING TIL:
EVALUERING
GENTAGELSE: JA - NEJ
TO DO:

Vi mødes kl 19
Stole ned
lærred op
Buffet til vin og øl (Jytte køber samtidig til koncerten)
Vin og øl: Jytte - via vinhandler leveret til Lindegaarde
'117 postkort fra Virum' til salg - pris Kr. 200,00.
Dorete: Beder Niels-Kristian Petersen om at tage 10 stk med.
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