NYHEDSBREV MARTS 2016
7 Fonde har støtte rækken af Lindegaardskoncerter.
Nu er vi nået til den næstsidste klassiske koncert ud af 6 koncerter, som Anette og Helge
Slaaatto har tilrettelagt på Kulturstedet Lindegaarden. Det er en fornem række af koncerter, og
vi er stolte over det spændende program og det internationale niveau. Dette initiativ hade ikke
kunnet lade sig gøre uden opbakning og støtte udefra, og vi meget taknemmelige over at de 6.
Lindegaardskoncerter er blevet støttet af adskillige fonde:
Augustinus Fonden
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond
Solistforeningen af 1921
Edition Borup-Jørgensen
Solistforbundet
Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens-Legat
Otticon Fonden.

5. INDEGAARDSKONCERT
Fredag den 18. marts kl 19.30

TRIO AGAFIA: DE HELT UNGE TALENTER
Kammermusiktrioen består af Violinisten Anna Egholm (foto), violin, Jonathan Swensen, cello
og pianisten Tony Nguyen som fortolker værker, der er komponeret for klavertrio, af Ludvig
van Beethoven, Dmitri Ditrijewitsch, Schostakowitsch og Claude Debussy.
Det er, den ganske særlig glæde ved den næste Lindegaard koncert at kunne præsentere tre af
dansk musiklivs aller største unge talenter: Violinisten Anna Egholm (foto), violin, Jonathan
Swensen, cello, og pianisten Tony Nguyen. Kammermusikalsk har de tre fundet sammen i Trio
Agafia og samtidig kan de alle vise til opsigtsvækkende solistiske successer: En sand regn af
priser har fulgt deres vej, Berlingske guld, Spil for Livet, Øresundssolist, Charlottenborgs
talentpris. I de sidste år har man også kunnet opleve dem hver især som solister med landets
førende orkestre, men dette er ikke nok for de tre: De elsker at også vie sig kammermusikken,
som byder på så mange af musikhistoriens allerstørste mesterværker:
Fredag den 18. marts vil Lindegaardens publikum kunne opleve deres tolkning af nogle af de
ypperste værker som er komponeret for klavertrio, af Ludvig van Beethoven, Dmitri
Dmitrijewitsch Schostakowitsch og Claude Debussy. Man kan købe billetter på hjemmesiden
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kulturstedetlindegaarden.dk og www.kultunaut.dk til koncerten inklusiv middag fra Frøken Friis
til og med 15. marts eller uden middag til selve koncertdagen, hvor billetter også kan købes
ved indgangen. Middagen serveres kl. 18.00 og selve koncerten begynder kl. 19.30.
Se mere om de helt unge talenter vedhæftet sammen med nyhedsbrevet.
Men inden den 5. Lindegaardskoncert kan du deltage i:

LÆR AT LÆGGE GULDÆG
Lørdag d. 12. marts kl 12 -16
Kom og vær med til en hyggelig optakt til påsken. For 2. gang byder vi indenfor til en rigtig familie
lørdag, hvor Lis Thrane hjælper de små børn, så de kan male og klistre påskeæg. Jytte Kløve
lærer kunsten fra sig om hvordan man lægger rigtig guld på rigtige hønseæg. At lægge guldæg er
for voksne og de store børn over 8 år. Det foregår til duften af hjemmebagt kage, kakao og kaffe.

PRIS kr. 100,- pr. person Prisen inkluderer 1 guldæg, male/klistre æg,
kaffe, kakao og kage. Så er du fx mor eller bedstemor med to børn får
du tre guldæg med hjem.

26. AKTIV SØNDAG D. 13. MARTS KL 10 - 14
26. Aktive Søndag finder stede den 2. søndag i alle måneder af året mellem 10 og 14, hvor vi
mødes og udføre nogle af de mange opgaver, som trænger på på Kulurstedet Lindegaarden.
Du ska være velkommen til at komme og give en hånd med. Se på det vedhæftede Aktiv
Søndag dokument, hvad vi skal lave netop denne søndag.
Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaardens Venner
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