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Nyhedsbrev maj 2016

Helge og Anette Slaatto spiller på gårdspladsen

God stemning og fuldt hus til koncerten

Den kommende koncertrække 2016 - 2017
Nu har den sidste tone lydt fra denne sæsonens sidste Lindegaardskoncert. Det blev Den
Danske Strygekvartet der sluttede af med et brag af en koncert for fulde huse. Efterfølgende
fik vi lejlighed til at takke Anette og Helge Slaatto for den store indsats med planlægningen af
denne koncertrække. Det har været en spændende og inspirerende periode for Kulturstedet
Lindegaarden at kunne præstere 6 så markante koncerter med store kendte og anerkendte
musikere. Dette har kun kunnet lade sig gøre fordi vi med stor tak har modtaget støtte fra
adskillige fonde: Augustinus Fonden, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Solistforeningen
af 1921, Edition Borup-Jørgensen og Solistforbundet, Carl Nielsen og Anne Marie Carl NielsensLegat og Oticon Fonden.
Vi kan allerede nu løfte sløret for den kommende sæson 2016-2017 idet denne kommer til at
byde på koncertoplevelser med blandt andre Nightingale Kvartetten, Trio Con Brio, Trio
Alpha Aarhus Pigekor og meget mere. Allerede nu er der givet tilsagn om støtte fra flere
fonde, hvilket vi er meget taknemmelige for idet det giver os den allermest positive opbakning
til vores arbejde.
Vi håber at kunne gøre programmet færdigt omkring 1. juni, og så hurtigt derefter åbne for
salg af biletter til de kommende koncerter. Der vil blive udsendt et orienterende nyhedsbrev
om dette.
De 6 Lindegaardskoncerter foregår alle den sidste fredag i måneden, og lige nu arbejder vi på
at sammensætter programmer for et forløb af musikalske workshops og andre musikalske
events for alle aldersklasser. Også dette orienterer vi om, når programmet ligger klart.
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NY PORT i Nordre Længe
Det er en fornøjelse at se den nye port i Nordre
Længe sat på plads. Det er firmaet Bygmestrene,
som har monteret denne port, som skal medvirke
til at mindske lydpåvirkningen udadtil fra
begivenheder i salen.
Samarbejdet med Lyngby Taarbæk Kommune
Kultrustedet Lindegaarden har i det gode og
konstrutive samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Kommune fået lejlighed til at forlænge
samarbejdskontrakten hvad angår udlejning med
endnu 2 år.
AKTIV SØNDAG
Den 2. søndag i alle måneder mødes en række
frivillige til arbejdsdag på Lindegaarden mellem kl
10 og kl 14. Der bliver udført mange forskellige
opgaver, og på den kommende søndag d. 9. maj
skal vi blandt andet plante stiklinger ud, sådan at
der er latyrus, morgenfruer og kartoffelplanter til
inspiration og brug for den kommende PUT I
JORDEN DAG d. 4. juni, en begivenhed for børn og
forældre.
Godt begyndt og halvt fuldendt
tirsdag den 3. maj

Venlig forårshilsen
Kulturstedet Lindegaardens Venner
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