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SLOTS TRIOEN SØNDAG D. 13. MAJ 15 – 17 I STUERNE
TAK TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND
TAK TIL HØJGAARDS FOND
JEPPE TØNSBERG TIRS. D. 15. MAJ KL 17 – 18.30
ÅBEN SØNDAG D. 13. MAJ 10 –14 (MORGENKAFFE 9.30)
LINDEGAARDS-KONCERTERNES PROGRAM 2018-2019
SØNDAGS-MATINÉERNES PROGRAM 2018-2019

Kære Venner
NU er det forår, og grønkålen skyder med raketfart. Man kan netop nu lige akkurat ane ansatsen til
de gule rapsblomst lignende blomster, som om kort tid vil stråle i solskinnet. Historien fortælles, at
kommer der en bi til denne blomst, for bagefter at besøge et pæretræ, så kommer der ingen pærer
af den blomst!

SØNDAG D. 13. MAJ 15-17
SØNDAGS-MATINÉ
SLOTS TRIOEN

Søndags-Matinéerne har i den første Matiné -række 2017 -2018 med stor TAK modtaget støtte fra
Jørgen og Karla Storchs Optimistfond, Tuborgfondet og Knud Højgaards Fond.
Matinéerne er kurateret af Niels Halse, Marianne Lund og Lone Bang Hemmet.
Se mere om musikken og arrangementer på vores hjemmeside HER
Entre: Kr. 100,- inklusiv kaffe og Lindegaardskage, men kun kr 75.- som medlem af Lindegaardens
Venner. Børn kommer gratis ind.
Køb billetter via vores hjemmeside HER – eller ved døren på dagen.
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SLOTS TRIOEN
Slots Trioen har sammensat et program til eftermiddagen, der præsenterer iørefaldende toner fra
Mozart til Beatles i arrangementer, der viser alle de smukke og specielle klanglige muligheder, der
opstår, når man sætter to klarinetter sammen med en fagot - lyse og mørke træblæserklange
mellem hinanden. Slots Trioen, der består af klarinettisterne Finn Jacobsen og Niels Halse og
fagottist Bo Bache, fik oprindelig sit navn, da den optrådte ved indvielsen af Slotsarkaderne i
Hillerød. Siden har musikerne spillet ved bryllupper og fødselsdage, i biblioteker og ved
kirkekoncerter, hvor de altid har lagt vægt på fortællingen om musikken og komponisternes stræben
i enhver tidsalder efter det skønne og overraskende. Mozarts divertimenti, the Beatles’ sange,
Sidney Bechets ’Petite Fleur’ rummer alle disse musikalske kvaliteter. Det viser Slots Trioen i deres
uhøjtidelige kaffe-koncert.
TAK TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND
TAK TIL KNUD HØJGAARDS FOND
Det har været en fantastisk første sæson 2017 – 2018, hvor SØNDAGS-MATINÉERNE har præsteret
et meget spændende og varieret program. Det er derfor med allerstørste glæde at SøndagsMatinéer netop har modtaget donationer til den kommende sæson 2018 – 2019 fra både Lyngby Taarbæks Kulturfond og fra Knud Højgaard Fond, som begge ligeledes bakkede op omkring det nye
initiativ i denne sæson.

ÅBEN SØNDAG d. 13. maj 10 - 14
Hver gang vi når til den 2. søndag i
måneden mødes frivillige på Lindegaarden
for at give ne hånd med de mange
praktiske opgaver. På de søndage kommer
mange forbi, for at se stedet og hører om
Kulturstedet Lindegaarden. Du skal være
velkommen til at lægge din vej forbi, og vi
starter dagen med morgenkaffe og
rundstykker kl 9.30, og går i gang med det
praktiske kl 10.00. Ved 12 tiden spiser vi
frokost, og nogle går hjem kl 14, mens
andre bliver lidt endnu. Programmet for
den kommende søndag handler blandt
andet om at rydde op i søndre længe og
reparerer et sted, hvor gulvet i Stuerne
ikke har det så godt.
APPELDOORN
Netop nu står Apeldoorn tulipanerne i fuldt
flor, som vi lagde sidste efterår. De er
placeret midlertidigt i en cirkel rundt om
flagstangen, fordi vi tænker, at når der i
dette år skal stillads op rundt om
Lindegaarden for at kunne restaurere tag
og fag, så skulle de ikke stå inde under
dette og stråle – der hvor ingen kunne se
deres store skønhed.
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TIRSDAG den 15. MAJ KL. 17 – 19

FORTÆLLEAFTEN - PÅ VEJ HJEM JEPPE TØNSBERG - FORTSÆTTELSE FRA 6. MARTS

Den legendariske forhenværende stadsarkivar Jeppe Tønsberg har allerede besøgt Kulturstedet
Lindegaarden i marts måned. Men Jeppe Tønsberg havde så mange fortællinger på hjertet, at vi har
fået mulighed for at se den forhenværende stadsarkivar endnu engang, hvor han vil berette i billeder
og ord om den sydlige del af Lyngby Hovedgade. Det sker blandt andet på baggrund af hans seneste
bogudgivelse ”Lyngby i 90 år”. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Det vil være muligt at
købe kaffe og vin.
LINDEGAARDS KONCERTERNE
Vi har nu afsluttet denne sæson 2017 -2018 Lindegaards-koncerter i samarbejde med Klanghjulet.
De har været godt besøgt af et veloplagt publikum, og oplevelserne har været helt fantastiske. Vi vil
gerne endnu engang sige tak til de mange og betydningsfulde fonde, som har muliggjort denne
koncerrække med virkelig store og internationale navne som Andreas Brantelid, Boeltte Roed og ikke
mindst de to kuratorer Anette og Helge Slaatto.
Lindegaard koncerterne har med stor tak modtaget støtte fra Otticon Fonden, Augustinus Fonden,
Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Lyngby Optimisterne
og Förderverein der Musikhochschule Münster.
DEN KOMMENDE LINDEGAARDS – KONCERTRÆKKEN 2018 - 2019
Allerede nu ligger programmet for den kommende sæson 2018 -2019 klart, og der er virkelig meget
at glæde sig til. Blandt andet kan du fredag d. 26. oktober komme til at opleve MICHALA PETRI, som
spiller sammen med brachisten Anette Slaato på brach og Hans Andersen på klaver. Men også
ANDREAS BRANTELID får vi at høre igen. Så sæt kryds i kalenderen d. 18. december.
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SØNDAGS-MATINÉERNE 2018 – 2019
Også programmet for de kommende SØNDAGS-MATINÉER er kommet på plads, takket være de to
kuratorer Niels halse og Marianne Lund, som nu har inviteret Lone Bang Hemmet ind i deres gruppe,
for at hjælpe med det store arbejde det er at tilrettelægge hele 9 Søndags-Matinéer. Den nye sæson
starter en september eftermiddag med komponisten Frans Baks fødselsdags koncert allerede søndag
d. 9. september kl 15. Her inviterer Frans Bak, en af Danmarks mest succesfulde film- og tvkomponister os på opdagelse i filmens og filmmusikkens 'nordic noir'-verden. Henrik Saxgreens
fotos, Josefine Cronholms stemme og strygekvartetten Live Strings, samt selvfølgelig Frans Bak og
hans musik.r tak modtaget støtte fra: STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN,
AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA
LINDEGAARDS
KONCERTERNE
, har med stor
tak modtaget
støtte fra:
STATENS
KUNSTFOND,
OTICON
FONDEN,
AUGUSTINUS
FONDEN,
LYNGBYTAARBÆK
KOMMUNES
KULTURFOND,
JØRGEN &
KARLA
STORCH'S
OPTIMISTFON
D, KNUD
HØJGAARDS

FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERVEREIN DER
MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.

NYE KONTORTIDER
MANDAG 10 – 12
TIRSDAG 18 – 20
TORSDAG 18 - 20

Det er en virkelig glæde for Kulturstedet Lindegaarden, at Stuerne falder i folks smag, og de er ofte
lejet ud til både foredrag, møder, generalforsamlinger og fest. Det betyder, at der er en øget trafik af
borgere, som komme forbi for enten at se Stuerne, som kan huse 50 personer eller Salen, hvor man
kan være helt op til 150 personer. Derfor har vi nu flytte kontordagen om fredagen over til torsdag
aften. Du skal være velkommen til at komme forbi og se de nyrenoverede Stuer her i det smukke
forårslys.

Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 3. maj 2018
støtte fra: STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HÜNSTER.
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LINDEGAARDS KONCERTERNE, har med stor tak 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.
LINDEGAARDS KONCERTERNE, har med stor tak 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.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

Side 5/5

