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STATENS KUNSTFOND TIL MATINÉERNE
GAVE FRA EN FRIVILLIG PÅ LINDEGAARDEN
JULEGAVE-IDE
ÅBEN SØNDAG 13. JANUAR 2019
NYTÅRSKONCERT D. 13. JANUAR
FRIVILLIGAFTEN D. 17. JANUAR

.
Er det ikke smukt! Her forleden, inden alle piletræets blade var dalet ned på græsplænen foran, stod
morgensolen op over Lindegaardens tagryg!

JULEGAVE IDE
Hvis du mangler en ide til julegaven til din ven, én i familien
eller din elskede, så kan du få en god ide her: Du kunne
forære en billet til FX:
SØNDAGS-MATINÉ:
NYTÅRSKONCERT -BALDANSEORKESTERET
SØNDAG D. 13. JANUAR
LINDEGAARDSKONCERT:
BJARKE MOGENSEN, FREDAG D. 22. FEBRUAR
FOLKEUNUVERSITETET:
KVINDELIGE KUNSTNERE OMKRING ÅR 1900.
5 TIRSDAGE FEBRUAR - MARTS
Det er virkelig enkelt: KLIK HER
og du kan købe billetterne på hjemmesiden og printe dem ud.

STATENS KUNSTFOND
Der er ”guld i postkassen” til Søndags-Matinéerne!
Vi er taknemmelige og stolte over, ar Statens Kunstfond er
gået ind som ny sponsor for Søndags-Matinéerne. Det er en
fjer i hatten for Matinéerne og for Kulturstedet Lindegaarden.
Tillykke til de frivillige kuratorer: Niels Halse, Marianne Lund
og Lone Bang Hemmeth.
Se DEN KOMMEN SÆSONS Matiné program HER
Se om arrangementer og alt det der sker på vores
hjemmeside:

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

Side 1/4

NYHEDSBREV DECEMBER 2018

GAVE FRA EN FRIVILLIG PÅ LINDEGAARDEN
Det er med stor taknemmelighed, at vi har modtaget en
generøs gave fra en frivillig på Lindegaarden i form af en
superhurtig opvaskemaskine til køkkenet ved SALEN. Det
tager nu blot 4 minutter at klare en vask! Der stod jo en
opvaskemaskine i forvejen, men den var meget langsom, og
det var en udfordring at nå at få vasket op for både
Lindegaardskoncerterne og for folk, som lejede salen helt op
til 150 mennesker. Nu har en anden engageret
frivillig forlænget køkkenbordet, og den nye
maskine er flyttet ind henne ved vinduet. Tusind
tak.

SØNDAGS-MATINÉ
SØNDAG D. 13. JANUAR 2019 KL. 15 -17
NYTÅRSKONCERT OG DANS
MED ’BALDANSEORKESTERET’ (8 musikere)
Først en lytteafdeling med festlig og smuk balmusik
af de store kendte komponister(Strauss, Lumbye),
men også af og af de stort set ukendte; alt med
sammenkædende introduktioner. Dernæst byder vi
børn og voksne op til DANS (med instruktion): Vals
og Lanciers. For at gøre det rigtig festligt i år, vil det
flotteste balkostume blandt gæsterne blive
præmieret med en gratis billet til den næstkommende Søndags-Matiné, ligesom flotte og
fantastiske hatte vil udløse 25 % rabat ved netkøb
af Matiné-billet – eller ved køb ved døren.
Entré 100 kr. Medlem af Lindegårdens venner 75
kr.
Børn gratis.
Køb Billetter HER:
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FRIVILLIGAFTEN
MANDAG D. 21. JANUAR KL 18 - 21
DET ER FRIVILLIGT AT TAGE EN FRIVILLIG MED
Der er tradition for, at Lindegaardens Venner to gange om året
inviterer de fantastiske frivillige på Lindegaarden til en hyggelig
aften, hvor vi spiser en let middag sammen og får mødt
hinanden, uden at der er opgaver, som samtidig skal løses.
Det sker under mottoet: Det er frivilligt at tage en frivillig med,
fordi der på Lindegaarden stadig er brug for både flere ”hænder
og hoveder” til at varetage de mange opgaver, som skal løses.
Særligt lige nu, hvor den gennemgribende restaurering er
igangsat, er der virkelig behov for yderligere frivillige kræfter til
at løfte den omfattende opgave det er, at få tid og økonomi til at
balancere omkring processen med at restaurere tag og fag på
baggrund af den store donation fra A P Møller Fonden. Denne
aften vil Fondens formand Rolf Aagaard Svendsen kort fortælle
om hvordan forløbet af restaureringen foregår.
Der er fast menu til frivilligaftener: Fiskekage med salat, brød og
et glas vin. Herefter Lindegaardskage og kaffe, og du er
velkommen til at tage en ven, nabo eller én fra familien med til
en hyggelig frivilligaften på Lindegaarden
TILMEDLING SENEST FREDAG D. 18. JANUAR til:
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk
FOLKEUNIVERSITETET PÅ LINDEGAARDEN
KUNSTEN OG KVINDERNE OMKRING 1900
Vi gentager efterårets succes og tilbyder endnu en foredragsrække fra Folkeuniversitets:
5 tirsdage: Den 29. jan., 5. feb., 19. feb., 26. feb. og 5. marts 2019. Kl. 9-12.
Kursusleder er også denne gang mag.art. Tea Baark Mairey
Perioden omkring 1900 var præget af store omvæltninger, der
bl.a. berørte kvindens position i samfundet og i hjemmet.
Kvinden var stadig et meget yndet motiv i kunsten, men nye
vinde blæste, og periodens kunst byder på anderledes
skildringer af kvinder end tidligere. En del af de mandlige
kunstneres modeller og hustruer var selv udøvende kunstnere,
men få opnåede samme status som mændene. På kurset
kommer vi rundt om tidens kvindeopfattelse, der langt fra var
entydig, og vi skal se, hvorledes dette afspejles i kunsten. Vi
skal således omkring periodens nordiske og franske kunstnere
som bl.a. Anna og Michael Ancher, Marie og P.S. Krøyer, Karin
og Carl Larsson, Oda og Christian Krohg, Camille Claudel og
Auguste Rodin, Berthe Morisot og Édouard Manet og mange
flere.
Kurset finder sted i STUERNE
Pris: 519 kr. (inkl. kaffe og småkager)
Tilmeldingen: www.fukbh.dk. Eller via vores egen hjemmeside
Søg efter hold 5025.
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TEATERFORENING PÅ LINDEGAARDEN - KOMMENDE FORESTILLINGER i 2019
Sorgenfri Teaterforening har allerede fremført de første tre forestillinger denne sæson. Her efter jul i
det nye år præsenterer teaterforeningen i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden tre
spændende forestillinger, og du kan købe billetter på forhånd til forestillingerne på Lindegaarden.
Her kan du komme til at opleve:
TØRSKOET søndag d. 24. februar kl. 15
af Du Milde Himmel.
MIN ODYSSE søndag d 24. marts kl. 15
af Astorions Hus.
HUSKER DU - søndag d. 28. april kl. 15
Gruk af Piet Hein.
Køb billetter på forhånd HER http://www.sorgenfriteaterforening.dk/
- eller i døren fra en time før forestillingen, pris 100 kr. per forestilling.
UDLEJNING AF SALEN ELLER STUERNE
Sig gerne til alle du kender, at man kan leje SALEN (150 personer) eller STUERNE (50 personer) til
møde, seminar, event, eller fest. På hjemmesiden kan du se, om der er ledigt på den dag, som du
ønsker. Så det hele er meget enkelt: Skriv en mail til book@kulturstedetlindegaarden.dk
GOD JUL
Her i julemåneden har der været rigtig hyggelig julestemning, med hjerter i vinduerne og masser af
mennesker til både julemarkeder og til ”Bind din egen adventskrans”. Børnene lavede kranse med
lys, gran og snold, og de gamle kloge hænder bandt klassiske kranse. Det hele var iscenesat til
duften af Lis’ hjemmebagte boller: Skøn stemning på Lindegaarden. Med denne stemning in mende
vil vi gerne ønske alle en rigtig god jul.

Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyndby 18. december 2018
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