NYHEDSBREV SEPTEMBER 2018

LINDEGÅRDS-KONCERT
FREDAG D. 28. SEPTEMBER 2018 KL. 20.00
EDVARD GRIEG OG NORDISKE ROMANCER
Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stærh, klaver
Helge Slaatto - violin

LINDEGAARDS-KONCERTER 2018-2019
Vi har glædet os længe, og nu her, som altid på den sidste fredag i måneden, åbner vi 2018-19
sæsonens 6 Lindegaards-Koncerter. Vi er stolte over det fantastiske program, som kuratorerne
Anette og Helge Slaatto har sammensat til denne koncertrække. Du kan både komme til at
genopleve Andreas Brantelid (18. december), men du kan også komme til at høre den internationale
stjerne Michala Petri på blokfløjter (26. oktober), og i 2019 kan du bla. møde den unge, succesrige
Bjarke Mogensen på akkordeon (22.februar). På vores hjemmeside kan du altid se mere om
Lindegaardskoncerterne og købe billetter, måske blot til en enkelt koncert, eller til dem alle.
TAK
Vi er meget taknemmelige over, at vores samarbejdspartner Klanghjulet har modtaget støtte til
denne koncertrække fra en række fonde:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, 15.
JUNIFONDEN, DANSK TENNISFORBUND, LYNGBY OPTIMISTERNE og KNUD HØJGAARDS FOND

Anne Mette Stærh – klaver
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OLGA POLKA 19.30 – 20.00
Her til den første koncert starter vi op på en ny måde, idet der efter middagen, spilles op til dans
inden selve koncertensom starter kl 20.00.
Det er Olga Polka, der spiller dansk og nordisk spillemandsmusik fra 1700-tallet til i dag, og alle får
mulighed for at danse til musikken. Der fordres ikke kendskab til folkemusik og-dans.
Olga Polka består af: Klaus Helsøe - harmonika, Marianne Friis - guitar og Karen Andersen på
kontrabas.
EDVARD GRIEG OG NORDISKE ROMANCER 20.00 – 22.00
Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stærh, klaver
Det er år 175 år siden at Edvard Grieg blev født, og denne begivenhed fejres mange stedet landet
over, og afspejler sig også i Lindegaards-Koncerternes indledende koncert.
PROGRAM:

Sonate nr. 2 op. 13. i G-dur
Sonaten blev dedikeret til den norske komponist og violinist Johan Svendsen.
Sonate nr. 3 op. 45 i c-mol. Sonate - et af Griegs absolutte mesterværker.
Romancer af Johan Svendsen, Jean Sibelius og Wilhelm Stenhammar
Anders Nordentoft: ”Atrani” for solo violin. (Nyt værk fra vores egen tid)
Komponisten vil selv være til stede og præsentere sit værk.
Klanghjulet fortæller i Deres koncertprogram at den norske komponist Edvard Grieg (1843-1907)
havde et meget nært forhold til Danmark og København og komponerede i 1868 sit mesterværk,
klaver koncerten i a-mol i Søllerød, ikke langt fra Lyngby! Intet er vel mere naturligt, end at det er
den norske violinist Helge Slaatto, der har spillet Grieg mange steder i verden, også i sit hjemland
ved Festspillene i Bergen og ved Grieg Festivalen i Oslo.
Helge Slaatto har i mange år været professor ved Musikhøjskolen i Münster i Tyskland. Han er
prisbelønnet for sit spil (Preis der Deutschen Schallplattenkritik) og har ofte koncerteret med
pianistinden Anne Mette Stæhr, ved SynCrete festivalen i Grækenland og Late Summer Festival i
København. Anne Mette Stæhrs indspilninger af blandt andet klaverkoncerter af Mendelssohn og solo
værker af Sofia Gubaidulina er blevet meget rost i dansk og International presse. Der er alle gode
grunde til at glæde sig!
Du kan læse mere om programmet HER
MIDDAG INDEN LINDEGAARDS-KONCERTEN kl 18.00
Det er en hyggelig tradition, at man kan spise middag inden Lindegaaards-Koncerterne, og den
starter kl 18. I år vil det være buffet fra Dancatering, og du kan se, hvad der vil der stå på
buffeten HER
Komponist Anders Nordentoft
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ÆBLEVÆRKSTED: ET ÆBLE OM DAGEN ……
ÆBLEHØSTEN NETOP NU
Lige nu bugner træerne med æbler, og det er ét af denne
årstids mest frydefulde oplevelser at tage fat om et æble,
dreje det let for at få det til at slippe grenen og mærke dets
form i hånden. Man tager det vilkårligt op til munden for at
nyde duften, før man sætter tænderne i og mærker den helt
særlige oplevelse det er, at få et helt friskt solmodent æble.
DET ALLERDEJLIGSTE ÆBLE
Vi har nok alle sammen et yndlingsæble. Måske er det ét, som vi lærte at kende i vores barndom,
eller ét der gror i vores egen have eller i naboens? Men har du en have, hvor æbletræer kan gro, så
har du nu mulighed for at lære, hvordan man poder en kvist fra dit yndlings-æbletræ over på dit
eget træ, sådan at du kan få det allerdejligste æble til at gro i din egne have. Du kan også vælge at
pode kviste på et helt ungt træ, hvis du har plads til endnu et træ i din have.
PODEKVISTE AFLEVERS 2. SØN. I OKT., NOV., DEC., JAN. 11-14
På Lindegaardens Æble-Værksted kan du indleve podekviste fra det træ, som du gerne vil pode på et
træ i din have. Det kan jo både være et spiseæble, men det kunne også være et madæble, et
gemmeæble, prydæble eller måske et dessertæble. Vi vil tilbyde, hen over vinteren, at opbevare
dine kviste på professionel vis indtil søndag d. 7. april, hvor du kan lære at pode din kvist på et
træ. Du kan aflevere dine podekviste d. 2. søndag i oktober, november, december og januar mellem
kl. 11 og kl. 14. på Lindegaarden. Netop på de dage holder de frivillige på Kulturstedet Lindegaarden
Åben Søndag, hvor vi mødes for at give en hånd med til de mange opgaver, som skal klares på den
gamle firelængede gård.
PODNING SØNDAG D. 7. APRIL 2019, 11 - 14
Det er Lars Søndergaard, æble-entusiasten, som bor i Bondebyen, der lærer kunsten fra sig denne
søndag på Lindegaarden. Det kommer til at foregå på gårdspladsen under Lindetræet, og der vil
være plads til max 50 personer. Du kan melde dig til dette projekt ved at sende en mail til
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk, og vi vil opdatere dig med mere viden om æbler, hvordan de
blomstrer, hvordan man kan kende det ene fra det andet, og hvordan man passer sine æbletræer.
Du kan se mere om, hvad der på den firelængede gård på Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside

Vi glæder os til at mødes med Jer alle på Kulturstedet Lindegaarden

Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 16. september 2018 h
Se plakaten med forskellige sorter af æbler på den følgende side i i fuld størrelse.
Her kan du nyde – både formen på de enkelte æbler, men også gå i detaljer med,
hvor forskellige de er, når de bliver skåret over. Virkelig smukke!
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FONDEN, AUGUOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD
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