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NYHEDSBREV JUNI 2018
Kulturstedet Lindegaardens Venner <info@kulturstedetlindegaarden.dk>
Fri 6/22/2018 11:07 AM
To: flute45@hotmail.com <flute45@hotmail.com>;

DRONEOPMÅLING AF LINDEGAARDEN
SANKT HANS HEKSEN
SOMMERFERIE
ÅBEN SØNDAG 8. JULI KL 10 - 14
FOLKEUNIVERSITETET
TEATER PÅ LINDEGAARDEN

Kære Sommer-Venner

DRONEOPMÅLING AF LINDEGAARDEN

Det var en fantastisk begivenhed, at se Lindegaarden blive målt op udvendigt med en drone her i denne uge. Det var ikke
blot selve bygningen, som blev opmålt, men også arealerne rundt om gården og over til den anden side af Peter Lunds Vej.
Det sker blandt andet fordi der i 2019 bliver påbegyndt etablering af et larvandsprojekt, hvori der indgår et gadekær,
placeret netop dér foran Lindegaarden, hvor det lå i gamle dage. Vi arbejder på, at Lindegaardens have, rent landskabsarkitektonisk, kommer til at udgøre en harmonisk helhed sammen med det nye gadekær. I den kommende uge vil Gården
også blive opmålt indvendigt, således at alle præcise informationer er på plads, når restaureringen af de ydre rammer, tag
og fag, påbegyndes. Planlægningsarbejdet er i gang, og det fysiske bliver nok indledt omkring årsskiftet.

SANKT HANS HEKSEN

Det var en stor oplevelse at gå i gang med at skabe en stemningsfuld heks
med billedhuggeren Stine Ring Hansens fantastiske maske til Sankt Hans
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bålet, som, som skulle brændes af i Folkeparken ved Lyngby Sø. Den har
fået strithår af stjernekastere. 25 æsker stjernekastere gik der til den
”paryk”. Mens vejrguder var imødekommende, da vi lavede heksen lørdag
d. 16. juni, så ser det straks værre ud, med vejrudsigten for d. 23. juni,
idet den tørre sommer har bevirket, at der er blevet bålafbrændingsforbud.
Derfor kommer Lindegaardens heks til at vente et helt år, på sin grumme
skæbne på bålet.
Stor tak til Røde Kors på Lyngby Hovedgade for alt det brugte tøj, som vi
kunne benytte til heksene.

SOMMERFERIE PÅ KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
MANDAG D. 2. JULI – MANDAG D. 6. AUGUST

Der bliver i dagligdagen lagt virkelig mange frivillige timer på
Lindegaarden, og vi er meget taknemmelige for de mange engagerede
Lindegaards Venner, som bakker op omkring stedet, både med hensyn
mange praktiske ting, men også i relation til pasning af vores kontor, som
har åbent: Mandag – 10 – 12, tirsdag og torsdag 18 – 20.
De frivillige holder således sommerferie fra kontortiden i perioden:

SOMMERFRI
MANDAG D. 2. JULI – MANDAG D. 6. AUGUST

UDLEJNING AF SALEN OG STUERNE I SOMMERFERIEN

Men det betyder ikke, at du ikke kan henvende dig på mail til Kulturstedet
Lindegaarden med ideer eller spørgsmål. Det kunne måske være, at du
havde lyst til at leje de stemningsfulde Stuer eller Salen? For det er et
fantastisk sted at holde møde, konference, bryllup eller fest. Tænk, at
kunne mødes udenfor på gårdspladsen inden middagen eller at
tilbringe pausen under mødet en sommer dag under Linde-træet!
Se mere om leje af salen eller stuerne HER

HAR DU LYST TIL AT GI’ EN HÅND MED?
Det kunne jo også være, at du havde lyst til at deltage i gruppen af
frivillige, som er med til at præge Lindegaarden netop i denne tid, hvor der
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sker så mange spændende nye ting. Vi har opgaver nok, og stor brug for
flere ”hænder” og ”hoveder” til alt det, som der bliver udviklet og nytænkt
netop nu. Skriv en mail til os, hvis du har lyst til at deltage på
info@kulturstedetlindegaarden.dk

ÅBEN SØNDAG 8. JULI KL 10 - 14
Det er altid på den 2. søndag i måneden, også i sommerferien, at de
frivillige Venner, som har tid og lyst, mødes på Lindegaarden for at gi’ et
nap med. Her er du altid velkommen til at komme forbi og hilse på: Vi gir’
en kop kaffe og glæde os til at fortælle dig om Gården og
fremtidsudsigterne.
Vær velkommen

EFTER SOMMERFERIEN
Når vi kommer over på den anden side af sommerferien, starter den nye sæson med både teaterforestillinger, foredrag via
Folkeuniversitetet, Lindegaardskoncerter, Søndags-Matinéer og meget andet.

TEATER PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D. 19. AUGUST KL. 15
MEANINGLESSNESS
Opføres på engelsk
Vi glæder os meget til den kommen sæson, hvor vi nu kan indlemme endnu nyt kulturtilbud til alle borgere, idet vi har
indledt et samarbejde med Sorgenfri Teaterforening, der har Susanne Danig som formand, og du vil i den kommende sæson
kunne opleve 6 forestillinger.

Den første event eller performance har titlen Meaninglessness, og er en politisk manifestation fra nogle af Australiens mest
spændende kunstnere; instruktør/teaterrebel David Pledger og smykkekunstner/aktivist Susan Cohn. Den anerkendte
australske kunstner og juveler Susan Cohn står på scenen, hvor hun undersøger, hvordan en borger kan agerer proaktivt,
når hendes regering handler ud fra værdier, der er fjendtlige i forhold til hendes egne værdier.
I Meaninglessness forholder Cohn sig til dette spørgsmål, i mens hun fremstiller sine objekter, og således skaber hun en
metafor for forandring. Ved at blande objekter, tid og en simpel opgave, foreslår Cohn gavegivning som en stille subversiv
modgift mod samfundets angst over fremmede, den nyankomne, den anden.
Meaninglessness er en interdisciplinær forestilling, der bruger objekter, design, ord og billeder til i en direkte dialog at
konfrontere publikum med deres forhold til smykker og flygtninge.
Forestillingen rejser spørgsmålet om objekters betydning i vores liv. En diskussion der er udløst af den danske
”smykkelovgivning” fra 2016, der krævede at betydningsløse smykker kunne konfiskeres for at betale for flygtninges ophold i
Danmark. Som fik Cohn til at reflektere over hendes eget lands flygtningepolitik. Hun engagerer publikum i en samtale om
smykkers sociale, politiske og historiske betydning, for at finde en vej til at forstå den vanskelige situation fordrevne
mennesker i dag er havnet i.
Du kan om allerede om 14 dage købe billetter, som koster kr. 100 kr./ung 50 kr.
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FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN
Kommer for første gang til Lyngby-Taarbæk
ART NOUVEAU – I SKØNHEDENS TJENESTE
3 tirsdage I STUERNE
Kl. 10.15 – 12.00

Tir. d. 11. sept.
Tir. d. 18. sept
Tir. d. 25. sept.

Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Tilmeld dig nu!
Halvdelen af pladserne er allerede revet væk!
Prisen er kr. 500,- for alle tre tirsdage (incl. kaffe) og du kan bestille billetter HER

FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN
Folkeuniversitetet i København rykker nu her i september for første gang til Lyngby-Taarbæk, og på Kulturstedet Lindegaarden vi er stolte over at
kunne byde velkommen til tre tirsdage, hvor du kan høre om en af kunsthistoriens markante stilperioder.
Art Nouveau, der betyder ny kunst, var en stilretning, der udspillede sig i årtierne omkring 1900. Bevægelsen søgte at skabe en moderne stil, der
nedbrød det dominerende hierarki indenfor kunsten, således at kunsthåndværk, grafik, interiørdesign og arkitektur smeltede sammen og vægtedes
på lige fod. Kunstnere, designere og arkitekter skabte et nyt æstetikbegreb, der kredsede om kvinden, naturen og skønheden i et organisk, slynget
og dekorativt formsprog.
Forelæsningsrækken kommer omkring denne kunstneriske strømning, sådan som den udfoldede sig i flere af Europas store byer. Kunstnere og
arkitekter som Alphonse Mucha, Hector Guimard, Gustav Klimt og Antoni Gaudi, der på trods af forskelle og variationer i udtryk, samledes om troen
på skønhedens forvandlende og frigørende kraft.
Se Folkeuniversitetes øvrige program HER

SØNDAGS - MATINÉ
SØNDAG D. 9. SEPTEMBER KL 15.00
FRANS BAK FØDSELSDAGS-KONCERT
Sæson starter en septembersøndag med komponisten Frans Baks fødselsdags koncert.
Her inviterer fødselaren, som er én 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. Du kan allerede nu sikre dig billetter til denne
Matiné.
Pris kr. 100,Er du medlem af Lindegaardens Venner er prisen kr. 75,Børn er altid gratis.
Køb billetter HER.
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LINDEGAARDS-KONCERTERNE
FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL 19.30
EDVARD GRIEG OG NORDISKE ROMANCER
I ANLEDNING AF 175 ÅRET.
Medvirkende: Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stæhr, klaver.
HER kan du se mere om sæsonens første Lindegaards-Koncert og købe
billetter. Samtidig kan du også se menuen, som du kan få til middag før
koncerten.

LINDEGAARDS-KONCERTERNE, der bliver kurateret af Anette

Slaatto, som du kan komme til at høre på bratsch også i denne sæson, og
professor i Münster, Helge Slaatto, der også optræder til den første koncert
sammen med Anne Mette Stæhr.

LINDEGAARDS-KONCERTERNE har med stor tak modtaget støtte

til de 6 koncerter i 2018 - 2019 fra Statens Kunstfond, Lyngby-Taarbæk
Kommunes Kulturfond, Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards
Fond, 15. Juni Fonden, Dansk Komponistforenings Produktpulje, Jørgen og
Karla Storchs Optimistfond samt Dansk Tennisforbund.

Du kan se alt det der sker på
Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside
Go’ sommer og venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 22. juni 2018
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