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ÅBEN SØNDAG D. 8. APRIL 10 - 14
SØNDAGS-MATINÉ D. 15. APRIL KL 15 - 17
LINDEGAARDSKONCERT FREDAG D. 20. APRIL KL 18
Aftenarrangement - Med døden til middag Onsdag d. 25. april Kl 18 – 20

Så smukt faldt forårslyset ind på Lindegardens gule væg i går på påskens sidste dag, og grønkålen er
begyndt at sætte nye skud, for at vokse og komme med gule blomster i maj.

ÅBEN SØNDAG i morgen D. 8. APRIL Kl 10 - 14.
Som altid den 2. søndag i måneden mødes frivillige på Lindegaarden for at tage hånd om de
mange opgaver, som skal klares, for at gården kan blive vedligeholdt og fornyet, der hvor det skal til.
På disse søndage kommer mange forbi, enten for at give en hånd med eller for at se og høre om
Kulturstedet Lindegaarden. Du skal være hjertelig velkommen til at kigge indenom, og se hvor mange
forandringer, der er sket på Lindegaarden.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Indenfor har aktiviteterne været mange i den senere tid, hvor der blandt andet er sat en "ny gammel
dør" ind i entreen i Vestre Længe, sådan at der er adgang til vores kontor, også når STUERNE er lejet
ud, som de ofte er. Her ses Alf Mikkelsen igang med det store arbejde.
Det er en stor glæde for os, at der er så stor en interesse for at benytte de nye lokaler i Vestre Længe.
Se HER, hvad det koster og om der er ledigt, hvis du har et arrangement, et foredrag eller måske en
fest, som du gerne vil holde på Lindegaarden enten i STUERNE (50 personer) eller i SALEN (150
personer).

SØNDAGS-MATINÉ D. 15. APRIL Kl. 15 - 17
GUITAR KVARTET ”ERLENDIS QUARTET”

Der vil være guitarmusik af international klasse når guitarkvartetten Erlendis kommer på
besøg søndag d. 15. april kl. 15 på Kulturstedet Lindegaarden. Kvartetten består af fire
unge musikere med uddannelse først i Polen, deres hjemland, og senest på
konservatoriet i København, og allerede med en stor og flot international karriere bag sig.
Overalt bliver de modtaget begejstret af publikum og presse, der fremhæver deres
ungdommelige tilgang til musikken og deres ’telepatiske sammenspil’. Det er altid en stor
oplevelse at møde ’Erlendis’. I Danmark har de netop vundet den fornemme førstepris i
DRs kammermusikkonkurrence, 2017.
Inspiration finder de overalt i musikkens verden, og et af kvartettens kendetegn er, at de skræddersyr
deres program til hver enkelt koncert. I Søndags-matinéernes ånd vil de derfor præsentere et farverigt
program med musik fra mange forskellige perioder og genrer, så publikum kommer til at møde både
’andalusiske suiter’, ’fandangoer’ og ’cubanske landskaber med regn’ af bl.a. komponister
som Brouwer, Piazzolla, Boccherini og J.S. Bach. ’Erlendis’ er islandsk og betyder ’uden grænser’!
Entré: Kr. 100. Medlemmer af Lindegaardens Venner: Kr. 75. Børn gratis.
Køb billetter HER
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LINDEGÅRDSKONCERT
SØNDAG D. 20. APRIL 2018 KL. 19:30 (middag kl. 18:00):
GEORG PHILIPP TELEMANNS SKATKISTE
Elephant House Quartet

Elephant House Quartet, med Bolette Roed på blokfløjter (DK)(foto), Aureliusz Golinski på violin (PL),
Reiko Ichise på gambe (UK) og Allan Rasmussen på cembalo (DK) spiller musik af G. P.
Telemann. Denne gruppe er en sammensætning af internationale musikere, der har
helliget sig barokmusikken, på den mest fantasifulde måde man kan ønske sig.
Hør mere om musikken og se Elephant House Quartet HER
Køb billetter HER
Lindegaardskoncerterne er kurateret af Anette Slaatto og Helge Slaatto fra foreningen
Klanghjulet, og koncerterne er arrangeret i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden.
Vi er taknemmelige og stolte over, at Lindegaardskoncerterne har modtaget støtte fra:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS
FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERVEREIN DER
MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.

Aften-arrangementet
Med døden til middag. Onsdag d. 25. april Kl 18 - 20

Center for Sundhed og Omsorg, Sundhedscenter LTK i samarbejde med Dansk Røde Kors
Vi skal blive bedre til at tale om døden. For gør vi det, er vi bedre rustet den dag vi bliver ramt af
alvorlig sygdom. Derfor inviterer vi grøn puls og deres netværk til at tale om døden sammen med
andre over et hyggeligt måltid. Arrangementet er skabt i samarbejde med Dansk Røde Kors. Medbring
en ret til fælles glæde. Tilmelding senest d. 18. april til Henriette Tybjerg på
mail henriette@henriettetybjerg.dk. Se endvidere vedlagte program for Grøn Puls 65+.

Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby d. 7. april 2018
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