SLÅ KATTEN AF TØNDEN
PÅ LINDEGAARDEN
i samarbejde med Bondebylauget

SØNDAG d. 7. februar KL 11
Nu er det heldigvis lige straks fastelavn, og på Kulturstedet
Lindegaarden går vi og glæder os til at servere fastelavnsboller og
kakao til alle børnene, der kommer forbi for at slå katten af
tønden. På gården er vi klar med kattekongekrone til kåringen af
både den store kattekonge og også til at sætte en fin krone på
hovedet af den allermindste kattekonge (under 4 år). Vi er sikre
på at alle børn, lige nu, går og tænker på hvad de skal være klædt
ud som til fastelavn for at vinde 1. præmien til Kulturstedet
Lindegaardens fastelavnsfest, og vi glæder os rigtig meget til at se
børnenes sjove og flotte udklædninger. Særligt er vi spændte på,
om børnene har fået deres forældre eller bedste forældre til at
klæde sig ud. Der er et flot diplom og en gave til det flotteste og
bedst udklædte barn (under 12 år) og en præmie til den bedst
udklædte voksne.
Alle kan glæde sig til at se de flotte fastelavnstønder,
som er malet af Bondebyens Børnehave.
PRIS:Kr. 100,- for en familie, og kr. 50,- for en ekelt person.

HER HAR DU SIDSTE ÅRS ALLE FLOTTESTE UDKLÆDNING!
KOM OG VÆR MED TIL AT KÅRE DEN BEDSTE I 2016
VENNERNE
Bondebyen 15. januar 2016

Kulturstedet Lindgaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Jytte 7. februar
2016
TITEL: Fortælleaften

TIDSPUNKT: 25 februar 2016
TOVHOLDER: Dorete
ØVRIGE FRIVILLIGE: Anette, Kurt, Jytte
SAMARBEJDSPARTNERE
BESKRIVELSE:
Niels-Kristian Petersen er en spændende fortæller og en lokalhistorisk ildsjæl, som er
optaget af at sprede og dele sin passion for den lokale historie med alle.
Denne aften causerer Niels-Kristian Petersen over sin bog ”117 POSTKORT + SMÅ
HISTORIER FRA DET GAMLE VIRUM”. Bogen er udgivet på Greens forlag, og du
kan erhverve den denne aften på Lindegaarden, eller du kan købe den hos det lokale
forlag og boghandler Greens Boghandel på Sorgenfri Torv.
PRESSEMEDDELELSE
Alle kender til det at møde et menneske, som brænder for noget, og det er
fængslende at møde en person, som har et engagement. Man går hjem efter det
møde, beriget og ny inden i. Særligt når det handler om lokalområdet, som hele tiden
forandrer sig, er det spændende at få kendskab til hvordan det måske så ud for en
enkelt eller to generationer siden.
Niels-Kristian Petersen er en sådan person, som er tændt på den lokale historie i
Virum. Han er en spændende fortæller og en lokalhistorisk ildsjæl, som er optaget af
at sprede og dele sin passion for den lokale historie med alle.
D 25 februar kl 19.30 kan man høre Niels-Kristian Petersen causere over sin bog
”117 POSTKORT + SMÅ HISTORIER FRA DET GAMLE VIRUM”. Bogen er udgivet
på Greens forlag, og du kan erhverve den denne aften på Lindegaarden, eller du kan
købe den hos det lokale forlag og boghandler Greens Boghandel på Sorgenfri Torv.
Der er gratis adgang og man kan købe en forfriskning inden arrangementet starter. Vi
åbner døren kl. 19.
Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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FORMIDLING I ØVRIGT:
Lis: Løbeseddel i Ældresagen, på Biblioteket
FOTO
ANTAL DELTAGERE (anslået)?
BUDGET: 0,FONDSANSØGNING TIL:
EVALUERING
GENTAGELSE: JA - NEJ
TO DO:

Vi mødes kl 19
Stole ned
lærred op
Buffet til vin og øl (Jytte køber samtidig til koncerten)
Vin og øl: Jytte - via vinhandler leveret til Lindegaarde
'117 postkort fra Virum' til salg - pris Kr. 200,00.
Dorete: Beder Niels-Kristian Petersen om at tage 10 stk med.
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NYHEDSBREV MARTS 2016
7 Fonde har støtte rækken af Lindegaardskoncerter.
Nu er vi nået til den næstsidste klassiske koncert ud af 6 koncerter, som Anette og Helge
Slaaatto har tilrettelagt på Kulturstedet Lindegaarden. Det er en fornem række af koncerter, og
vi er stolte over det spændende program og det internationale niveau. Dette initiativ hade ikke
kunnet lade sig gøre uden opbakning og støtte udefra, og vi meget taknemmelige over at de 6.
Lindegaardskoncerter er blevet støttet af adskillige fonde:
Augustinus Fonden
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond
Solistforeningen af 1921
Edition Borup-Jørgensen
Solistforbundet
Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens-Legat
Otticon Fonden.

5. INDEGAARDSKONCERT
Fredag den 18. marts kl 19.30

TRIO AGAFIA: DE HELT UNGE TALENTER
Kammermusiktrioen består af Violinisten Anna Egholm (foto), violin, Jonathan Swensen, cello
og pianisten Tony Nguyen som fortolker værker, der er komponeret for klavertrio, af Ludvig
van Beethoven, Dmitri Ditrijewitsch, Schostakowitsch og Claude Debussy.
Det er, den ganske særlig glæde ved den næste Lindegaard koncert at kunne præsentere tre af
dansk musiklivs aller største unge talenter: Violinisten Anna Egholm (foto), violin, Jonathan
Swensen, cello, og pianisten Tony Nguyen. Kammermusikalsk har de tre fundet sammen i Trio
Agafia og samtidig kan de alle vise til opsigtsvækkende solistiske successer: En sand regn af
priser har fulgt deres vej, Berlingske guld, Spil for Livet, Øresundssolist, Charlottenborgs
talentpris. I de sidste år har man også kunnet opleve dem hver især som solister med landets
førende orkestre, men dette er ikke nok for de tre: De elsker at også vie sig kammermusikken,
som byder på så mange af musikhistoriens allerstørste mesterværker:
Fredag den 18. marts vil Lindegaardens publikum kunne opleve deres tolkning af nogle af de
ypperste værker som er komponeret for klavertrio, af Ludvig van Beethoven, Dmitri
Dmitrijewitsch Schostakowitsch og Claude Debussy. Man kan købe billetter på hjemmesiden
Kulturstedet Lindgaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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kulturstedetlindegaarden.dk og www.kultunaut.dk til koncerten inklusiv middag fra Frøken Friis
til og med 15. marts eller uden middag til selve koncertdagen, hvor billetter også kan købes
ved indgangen. Middagen serveres kl. 18.00 og selve koncerten begynder kl. 19.30.
Se mere om de helt unge talenter vedhæftet sammen med nyhedsbrevet.
Men inden den 5. Lindegaardskoncert kan du deltage i:

LÆR AT LÆGGE GULDÆG
Lørdag d. 12. marts kl 12 -16
Kom og vær med til en hyggelig optakt til påsken. For 2. gang byder vi indenfor til en rigtig familie
lørdag, hvor Lis Thrane hjælper de små børn, så de kan male og klistre påskeæg. Jytte Kløve
lærer kunsten fra sig om hvordan man lægger rigtig guld på rigtige hønseæg. At lægge guldæg er
for voksne og de store børn over 8 år. Det foregår til duften af hjemmebagt kage, kakao og kaffe.

PRIS kr. 100,- pr. person Prisen inkluderer 1 guldæg, male/klistre æg,
kaffe, kakao og kage. Så er du fx mor eller bedstemor med to børn får
du tre guldæg med hjem.

26. AKTIV SØNDAG D. 13. MARTS KL 10 - 14
26. Aktive Søndag finder stede den 2. søndag i alle måneder af året mellem 10 og 14, hvor vi
mødes og udføre nogle af de mange opgaver, som trænger på på Kulurstedet Lindegaarden.
Du ska være velkommen til at komme og give en hånd med. Se på det vedhæftede Aktiv
Søndag dokument, hvad vi skal lave netop denne søndag.
Venlig hilsen
Kulturstedet Lindegaardens Venner
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LØRDAGEN FØR PÅSKE:

LÆR AT LÆGGE GULDÆG
Lørdag d. 12. marts kl 12 -16

Kom og vær med til en hyggelig optakt til påsken. For 2. gang byder vi indenfor til en rigtig familie
lørdag, hvor Lis Thrane hjælper de små børn kan male og klistre påskeæg og Jytte Kløve lærer
kunsten fra sig om hvordan man lægger rigtig guld på rigtige hønseæg. At lægge guldæg er for
voksne og de store børn over 8 år. Det foregår til duften af hjemmebagt kage, kakao og kaffe.

PRIS kr. 100,- pr. person Prisen inkluderer 1 guldæg, male/klistre æg,
kaffe, kakao og kage. Så er du fx mor eller bedstemor med to børn får
du tre guldæg med hjem.
Venlig hilsen Kulturstedet Lindegardens Venner
Kulturstedet Lindgaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Kulturstedet Lindegaarden maj 2016

Nyhedsbrev maj 2016

Helge og Anette Slaatto spiller på gårdspladsen

God stemning og fuldt hus til koncerten

Den kommende koncertrække 2016 - 2017
Nu har den sidste tone lydt fra denne sæsonens sidste Lindegaardskoncert. Det blev Den
Danske Strygekvartet der sluttede af med et brag af en koncert for fulde huse. Efterfølgende
fik vi lejlighed til at takke Anette og Helge Slaatto for den store indsats med planlægningen af
denne koncertrække. Det har været en spændende og inspirerende periode for Kulturstedet
Lindegaarden at kunne præstere 6 så markante koncerter med store kendte og anerkendte
musikere. Dette har kun kunnet lade sig gøre fordi vi med stor tak har modtaget støtte fra
adskillige fonde: Augustinus Fonden, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Solistforeningen
af 1921, Edition Borup-Jørgensen og Solistforbundet, Carl Nielsen og Anne Marie Carl NielsensLegat og Oticon Fonden.
Vi kan allerede nu løfte sløret for den kommende sæson 2016-2017 idet denne kommer til at
byde på koncertoplevelser med blandt andre Nightingale Kvartetten, Trio Con Brio, Trio
Alpha Aarhus Pigekor og meget mere. Allerede nu er der givet tilsagn om støtte fra flere
fonde, hvilket vi er meget taknemmelige for idet det giver os den allermest positive opbakning
til vores arbejde.
Vi håber at kunne gøre programmet færdigt omkring 1. juni, og så hurtigt derefter åbne for
salg af biletter til de kommende koncerter. Der vil blive udsendt et orienterende nyhedsbrev
om dette.
De 6 Lindegaardskoncerter foregår alle den sidste fredag i måneden, og lige nu arbejder vi på
at sammensætter programmer for et forløb af musikalske workshops og andre musikalske
events for alle aldersklasser. Også dette orienterer vi om, når programmet ligger klart.
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NY PORT i Nordre Længe
Det er en fornøjelse at se den nye port i Nordre
Længe sat på plads. Det er firmaet Bygmestrene,
som har monteret denne port, som skal medvirke
til at mindske lydpåvirkningen udadtil fra
begivenheder i salen.
Samarbejdet med Lyngby Taarbæk Kommune
Kultrustedet Lindegaarden har i det gode og
konstrutive samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Kommune fået lejlighed til at forlænge
samarbejdskontrakten hvad angår udlejning med
endnu 2 år.
AKTIV SØNDAG
Den 2. søndag i alle måneder mødes en række
frivillige til arbejdsdag på Lindegaarden mellem kl
10 og kl 14. Der bliver udført mange forskellige
opgaver, og på den kommende søndag d. 9. maj
skal vi blandt andet plante stiklinger ud, sådan at
der er latyrus, morgenfruer og kartoffelplanter til
inspiration og brug for den kommende PUT I
JORDEN DAG d. 4. juni, en begivenhed for børn og
forældre.
Godt begyndt og halvt fuldendt
tirsdag den 3. maj

Venlig forårshilsen
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Kulturstedet Lindgaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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PUT I JORDEN DAG
SØNDAG D. 4. JUNI
kl 11 – 15
Fra jord til bord-dag for børn, forældre,
bedsteforældre og dem elsker børnene.
Vi har sået, lavet stiklinger, lagt kartofler og
plantet blomster ud for at fortælle dig om
hvordan et lille frø kan blive til en vidunderlig
smuk plante, og hvordan en helt almindelig
kartoffel kan ende med at blive til en lækker
kartoffemad. Kom og vær med til at se hvordan din kartoffelmad bliver til og hvordan en
lille håndfuld frø kan blive til et smukt bed
med morgenfruer, som du enten kan plukke
eller strø over din salat. Se mere om
Kulturstedet Lindegaarden:
Kulturstedet Lindegaarden og fortæl os
om du har lyst til at være med

Tilmelding her .
Kulturstedet Lindegaardens Venner

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby.

PUT I JORDEN DAG Søndag d. 4. juni fra 11 – 15
På Kulturstedet Lindegaarden mødes aktive frivillige den anden søndag i hver
måned for at hjælpe til med at løse nogle af den mage opgaver, som skal
klares, for at gården bliver dejlig at komme på, for alle de mange borgere, som
har deres gang på Lindegaarden. Her i foråret har særligt haveholdet med de
grønne fingre været aktive med at gøre haven klar, sådan at vi kan byde
indenfor til en PUT I JORDEN DAG Søndag d. 4. juni fra 11 – 15, hvor vi vil
lege med børnene og fortælle dem om, hvordan et frø ser ud, og hvordan man
får det hele til at gro.
For mon ikke der er en del børn, som har tænkt på, hvor kartoflen på deres
kartoffelmad mon kom fra? Eller hvordan er det mon gået til, at morgenfruen
dukkede op i bedet i ude i haven? Netop de spørgsmål kan vi besvare på
Kulturstedet Lindegaarden, hvor haveholdet har, sået, lavet stiklinger, lagt

kartofler og plantet blomster ud. Vi vil fortælle børnene om det der gror,
og forældrene om Kultustedet Lindegarden og glæder os til at vise,
hvordan et lille frø kan blive til en vidunderlig smuk plante, og hvordan
en helt almindelig kartoffel kan ende med at blive til en lækker
kartoffelmad.
Arrangementer er for børn, forældre og alle dem, som elsker børn. Kom
og vær med til at se hvordan din kartoffelmad bliver til og hvordan en
lille håndfuld frø kan blive til smukke morgenfruer i et bed eller de kan
lyse op i en potte i vindueskarmen. Aller dejligst kan det være at strø de
glade orange eller gule blade over æggemaden eller i salten.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby.

HEKSEDAG
LØR. d 18. JUNI kl 11 – 15
KOM og vær med til en hyggelig optakt til Sankt
Hansaften! Design din helt egen unikke heks til
bålet. . Vi har masser af sjovt gammel tøj, som
vi har været så heldige at få doneret fra Røde
Kors på Lyngby Hovedgade 46.

HOPPEBORG
Christian fra TELTMAN.dk har sat en hoppeborg
op, som du kan lege i, når heksen er færdig.

Hekseworkshoppen er gratis.
Det koster kr. 50,- pr. heks, hvis man vil have den
med hjem, og bliver du sulten, kan du købe en
håndmad, saftevand mm. til små priser.

Læs mere om Kulturstedet Lindegaarden:
Kulturstedet Lindegaarden
VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG LØRDAG
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Peter Lundsvej 8, 2800 Kongens Lyngby

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby.

PRESSEMEDDELELSE
HEKSEDAG
LØRDAG. d 18. JUNI kl 11 – 15
Design din helt egen unikke heks til bålet.
KOM og vær med til en hyggelig optakt til en af sommerens smukkeste traditioner Sankt
Hansaften!
Nu nærmer tiden sig, hvor de allermest fantastiske, fæleste og uhyggelige hekse skal på bålet for derfetre at
flyve til Bloksbjerg. Traditionen tro samles mange børn og voksne til en hyggelig midsommeraften d. 23. juni
og brænder bål af med en heks på toppen af bålet.
På Kultrustedet Lindegaarden har vi gjort klar til at byde børn og barnlige sjæle indefor til en hyggelig optagkt
til Sankt Hans aften. Her kan du designe og lave din helt egen unikke heks. Vi har været så heldige, at
RØDE KORS på Lyngby Hovedgade 40 har doneret sække fyldt med sjovt gammelt tøj i alle farve til at
bruge til heksene. De frivillige på Kulturstedet Lindegaarden har alt det andet klar til både heks og kost, og
kan hjælpe dig med at gøre heksen flyveklar til den lange rejse fra bålet til Bocken, som Bloksbjerg hedder
på tysk. Stedet er et bjerg, som er 1.141 meter højt, og man kunne drømme om en dag at tage derhen til
SanktHans, for at se det utrolige heksetræf fra alle de fantastiske hekse, som får liv og vorte på næsen
denne lørdag p åLindegaarden.
HOPPEBORG
Christian fra TELTMAN.dk har sat en hoppeborgop, som du kan lege i, når heksen er færdig.
Hekseworkshoppen er gratis men det koster kr. 50,- pr. heks, hvis man gerne vil have den
med hjem, og bliver du sulten, kan du købe en håndmad, saftevand mm. til små priser.
Læs mere om Kulturstedet Lindegaarden: Kulturstedet Lindegaarden
VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG LØRDAG
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Peter Lundsvej 8, 2800 Kongens Lyngby

Jytte Kløve
Kongens Lyngby 8. juni.2016

NYHEDSBREV JUNI 2016
KULTURSTEDET LINDEGAARDENS VENNER
Kære alle
Det har netop været Sankt Hans, og vi glæder os over, at hækken var klippet inden dagen
- takket være en skare af helt utroligt energiske frivillige, som blandt andet hjælper til den
2. søndag i hver måned. Vi blev rigtig glade for de fine hekse, som blev til på Heksedagen,
og som nu er fløjet til Bloksbjerg- hvem ville ikke gerne stå på det bjerg - blandt så herlig
fantasi?

Det er sommertid - lyse nætter og solen står højt på himmelen. På Kulturstedet
Lindegaarden begynder vi så småt at møde ferietiden, hvor aktiviteterne bliver færre.
Åbningstiderne på kontoret tilpasser sig årstiden, hvor de frivillige sidder parat til
møde interesserede borgere for at informere om Kulturstedet og fremvise
Lindegaarden til de besøgende, som gerne vil leje salen i Nordre længe.
Vores åbningstider i juli måned:
1- juli - 1. august: MANDAG 10 - 12
Fra 1. august:
MANDAG 10 - 12
TIRSDAG 19 - 21
FREDAG 10 - 12
LINDEGAARDSKONCERTERNE 2016 - 2017
Vi kan nu se tilbage på en fantastisk periode, hvor Lindegaardskoncerterne har
trukket rigtig mange mennesker til huse. Vi glæder os til den kommende koncertrække 2016-2017 hvor vi, med hjertelig tak, jubler over igen at have modtaget støtte
fra flere fonde, blandt andre Oticonfonden og Augustinusfonden.

Carsten Dahl
Vi kommer blandt andet til at opleve Trio Alpha, Musik fra alle verdenshjørner
med blandt andre Poul Rovsing Olsen, Peter Bruun sammen med den musikelskende familie Slaatto. Endelig kan vi glæde os til at gense Pianist Carsten Dahl
og cellisten Jonathan Slaatto i selskab med både en jonglør og en stepdanser.
Trio Alpha

EFTER SOMMERFERIEN
Kulturstedet Lindegaarden byder endvidere på mange andre aktiviteter, og du kan glæde
dig til at deltage i Kulturdebat møder, foredrag, aktivitets- og legedage for børn med mere.
VENNERNES NYE FORMAND Jytte Kløve
Kulturstedet Lindegaardens meget aktive og engagerede formand Kurt Wessel
Hansen har ønsket at træde tilbage som formand for Vennerne, og alle vi i
bestyrelsen er meget taknemmelige over den ildhu og kæmpe indsats, som Kurt
Wessel Hansen har bidraget med. Det bliver en stor opgave at erstatte Kurt, og vi vil
alle i bestyrelsen for både Fonden og Vennerne sige Kurt Wessel Hansen tak for
hans personlige og omfattende engagement for Kulturstedet Lindegaarden. Vi var
ikke nået halvvejen uden Kurts engagement og store indsats.
Vi har nu omfavnet denne udfordring ved at rekonstituere os i bestyrelsen med Jytte
Kløve som formand og Dorete Dandanell som næstformand.

Kurt Wessel Hansens tilbagetræden fra Vennernes bestyrelse betyder endvidere, at
Jytte Kløve indtræder i Fonden Kulturstedet Lindegaardens bestyrelse.
Til orientering lister vi her medlemmerne i Fondens og Vennernes bestyrelser:
Fonden Kulturstedet Lindegaarden:
Formand Rolf Aagaard Svendsen
Næstformand og kasserer Bo Krogh
Steen Langvad
Niels Friderichsen
Niels-Erik Pedersen
Torben Lindegaard
Jytte Kløve
Vennerne:
Formand Jytte Kløve
Næstformand Dorete Dandanell
Anette Slaatto
Willy Pouelsen
Lis Thrane
Niels Friderichsen
AKTIV SØNDAG d. 10 juli kl. 10 - 14
Selv om det er sommer er vi aktive d. 2. søndag i juli måned. Kom og vær med, hvis
du ikke er på ferie - vi skal male med linolie på Søndre Længe – og have en go' dag.
GENERALFORSAMLING
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Vennernes Generalforsamling.
Mandag d. 26. september 19.30 i salen.

God sommer!
Vennerne
Jytte Kløve
Kongens Lyngby 27. juni 2016
KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Peter Lundsvej 8. 2800 Kongens Lyngby
info@kulturstedetlindegaarden.dk

LLindegaardsKoncerterneee
Lyngby den 4. august 2016

Nyhedsbrev august 2016
Så er vi endelig ved ar være klar med sæson 2016-2017, hvor det musikalske igen
skyldes Anette og Helge Slaatto.
Programmet er færdigt, selvom der stadig kan ske ændringer. Billetter kan købes
fra i dag, 4. august. Som vi havde stor succes med i forrige sæson, er igen tilbud

om at indlede koncertaftenen med en let middag kl. 18.00.
Billetter kan købes med og uden middag, og som i den forgangne sæson,
er der rabat ved køb af alle seks koncerter eller de tre koncerter i efteråret eller foråret.
Rabatbilletter kan købes via hjemmesiderne klanghjulet.dk og
lindegaardskoncerterne.dk eller ved at klikke på et af de gule felter:
.6 koncerter. .3 koncerter efterår 2016. .3 koncerter forår 2017..
Billetter til de enkelte koncerter kan købes via kultunaut.dk eller hjemmesiderne klanghjulet.dk og lindegaardskoncerterne.dk eller ved at
klikke på et af de gule felter i programmet herunder
Fredag 30. September 2016, 19.30: Den prisbelønnede, alsidige Trio Alpha, med Bolette Roed, blokfløjte, David
Hildebrandt, slagværk, og Peter Navorro Alonso, saxofon:
Bach Goldberg Variationer og World Music. Billetkøb.
Fredag 28. Oktober 2016, 19.30: Musik af Poul Rovsing Olsen, Peter Bruun og musik fra alle verdenshjørner. Trio
Slaatto med gæster. Billetkøb.
Fredag 25. November 2016, 19.30: Jazzpianisten Carsten Dahl i improvisatorisk møde med Jonathan Slaatto, cello.
.Billetkøb.
Fredag 24. Februar 2017, 19.30: Trio con Brio, Danmarks førende klavertrio:
Beethoven m.m. .Billetkøb.
Fredag 31. Marts 2017, 19.30: Goldmund Kvartetten, en af Tysklands unge fremadstormende strygekvartetter,
med værker af bl.a. Beethoven og Grieg. .Billetkøb.
Fredag 28. April 2017, 19.30: Aarhus Pigekor under deres dirigent Helle Højer Vedel, som nu kan kalde sig verdensmestre efter sidste års kor konkurrence i München.
På programmet står bl.a. uropførelsen Peter Bruuns nye værk for pigekor og soloinstrumenter, komponeret til sæsonens afslutningskoncert på Lindegaarden. .Billetkøb.

Med venlig hilsen og på gensyn
KlangHjulet og Kulturstedet Lindegaarden

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
KlangHjulet, Fort Alle 17, 2800 Kongens Lyngby

