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STUERENE ER BLEVET TAGET I BRUG
KOM OG NIS MED OS
ANDREAS BRANTELID
KOMMENDE LINDEGAARDSKONCERTERNE

Kære Alle
Det har været en fantastisk tid her i november, hvor vi har kunnet tage stuerne i brug. Der er sådan
et smukt lys i rummet her på denne årstid, og de egner sig virkelig godt til både foredrag,
musikbegivenheder, generalforsamlinger eller din egen fest i de hyggelige lokaler. Vi håber at du har
lyst til at fortælle dine egne venner om de nye STUER. Informationernerne omkring udlejningen
ligger klar på vores hjemmeside, hvor du kan se hvornår der er ledigt og andre detaljer HER

KOM OG NIS MED OS
SØNDAG D. 10. DECEMBER 11- 16
Vennerne julestartede med at binde adventskranse sammen
med børnene for ikke så længe siden. Men her på søndag,
glæder vi os til igen at NISSE med børnene. Med røde hjerter i
vinduerne byder vi indenfor i de gamle, nyrenoverede stuer til
en rigtig julehyggedag for børn og forældre og bedsteforældre,
og for ung og gammel, for onkler og tanter, for lille og stor, for
nabo og genbo.Der er varm chokolade, kaffe, gløgg, og vi har
bagt skønne kager, som du kan købe til rimelige priser.

ANDREAS BRANTELID – få biletter tilbage
TORSDAG 22. DECEMBER KL 19.30
Det var en stor glæde for Kulturstedet Lindegaarden, at der var
totalt udsolgt til både Lindegaardskoncerten med Andreas
Brantelid og til middagen fra Frøken Friis og til. Men blot 10
dage før koncerten fik Brantelid en mulighed for at spille Wiener
Musikverein, og denne store chance kunne han ikke lade gå fra
sig. På den baggrund blev koncerten i oktober erstattet med
cellisten Jonathan Swenson, der spillede sammen med den
svenske klavervirtuios Bengt Fosberg, også her for fulde huse.
Vi er meget glade for, at den succesfulde 30 årrige Brantelid
tilbød at flytte den ventede koncert d. 22. december, således at
de koncertgæster, som oprindeligt havde erhvervet billet til
koncerten i oktober, derved fik både oplevelsen af den unge
Swensen, men oveni gratis Brantelid koncerten d. 22 december.
Enkelte af de koncertgængere, som havde købt billet, var
imidlertid forhindret i at deltage d. 22. december, og derfoe er
der GANSKE FÅ BILETTER TILBAGE
til den kommende koncert her lige op under jul. Du kan købe
biletter til en stor oplevelse med Brantelid og Fosberg: HER
Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Konegns Lyngby 4. december 2017
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 1/1

