Kulturstedet Lindegaarden
Søndags-matinéer efterår 2020 – forår 2021
Efterår 2020

6. september.

Papaya. En klassisk papaya-koncert med fængende og farverige
sydafrikanske sange og aktiviteter til børn. Med sprudlende energi og
musikalsk intensitet formidler Papaya de sydafrikanske historier set i
børnehøjde.

4. oktober

Børneteater. Skuespiller og dukkefører Yulia Lystbaek, bl.a. kendt fra
dukketeatret i Kongens Have, viser en forestilling for og med børn fra sit
børneteaterhold i Gentofte. Workshop efter forestillingen. Denne
optræden markerer et muligt tættere samarbejde mellem Yulia og
Kulturstedet Lindegaarden.

8. november

’Rêve Bohème’. Gypsy-jazz kvartetten ‘Rêve Bohème’ spiller musik
inspireret af Django Reinhardt, der kombinerer elementer fra jazz- og
sigøjnermusikken. Karakteristisk er det en akustisk jazzmusikform kun
for strenge, og her mundharmonika, men uden trommer, klaver og
blæsere. Line-up: Guitars: Jens Fuglsang og Robert Pilgaard,
mundharmonika: Finn Poulsen, bas: Jesper Riis.

13. december

Nøddeknækkeren. En juleforestilling for små og store hvor
eventyret Nøddeknækkerens tekster forvandler virkeligheden til ren
magi. Med afsæt i Hoffmanns eventyr og Tchaikovskys musik
fremfører skuespiller Nis Bank-Mikkelsen og guitar/fløjte duoen
“Villén & Sjølin" det verdenskendte værk i en stemningsfuld
forestilling for hele familien.
1 2.0 00

Forår 2021

10. januar

Baldanseorkestret. En festlig nytårskoncert med det 8 mand store
Baldanseorkestret, der fremfører iørefaldende balmusik komponeret af
både de små og de store mestre som Strauss og Lumbye, og de
introducerer levende de dejlige dansemelodier. Koncerten efterfølges
af dans som Lanciers, tango og vals med kyndig instruktion for store
og små.

14. marts

Musik for børn. . Foreningen GENKLANGE er henrykte over at præsentere
en helt ny platform for klassisk musik til børn, Den Rullende Koncertsal,
som bliver til i samarbejde med bl.a. Nordeafonden og Den Obelske
Familiefond. Den Rullende Koncertsal skal udvide samarbejdet med
klassiske musikere landet over og tilbyde klassiske koncerter til børn og
bamser i alle landets afkroge.

9. maj

Baun on Beatles. Den populære og efterspurgte trio, ‘Baun, Møllerhøj og Brohuus
Trio’ gæster efter udsolgte koncerter i Jazzhouse Montmatre, optræden ved
Københavns Jazzfestival og med en nyindspillet CD bag sig igen Kulturstedet
Lindegaarden. Oplev en koncert udover det sædvanlige, når trioen live spiller Søren
Bauns iørefaldende og jazzede arrangementer af bl.a. Beatles klassikere.
•
•
•

Line up:
Søren Baun: klaver og sang
Andreas Møllerhøj: bas
Ulrik Brohuus: trommer

