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Underværker – tak fordi du stemte på os.
Fotokonkurrence - deadline 1. juni.
Åben Søndag 9. maj kl. 10 -14.
Søndags-Matiné Baun on Beatles d. 9. maj. Kl. 15 og
kl . 16.15.
”Sære Sanser”, livestreamng tirs. d. 11. maj kl. 18.30.
”Magtfulde mikrober gavner dig”, livestreaming
tirs. d. 18. maj kl 18.30 -21.
Lindegaardskoncert lørdag d. 29. maj kl. 18.30 med
Den Danske Strygekvartet.
Generalforsamling mandag d. 31. maj kl. 19.00.
”Lindegaarden har noget vigtigt at fortælle”
bogudgivelse præsenteres fre. d. 11. juni kl. 14-17.
Loppemarked d. 20. juni kl. 10 -15.
Lindegaardens Klang 5. september.
Elskovsdrikken – opera i gården lørdag
d. 11 og søndag 12. september.

1 Billeder til fotokonkurrencen kan
du tage med din telefon eller med
kamera. Deadline d. 1. juni.

Kære Venner
WOW, hvor er det godt, at vi nu snart kan lukke lidt mere op igen. Mange af Vennerne har nu fået
1. stik, og en del har allerede fået begge. På den måde kan vi nu være lidt mere trygge, når vi
mødes. På Lindegaarden er helt påpasselige mht. forholdsregler og restriktionerne og tager løbende
nye tiltag, for at lette tilværelsen, når vi nu igen skal være sammen for at få de oplevelser, som vi
har savnet i så lan tid. Vi kan næsten ikke vente og glæder os i den grad til at se Jer alle sammen på
Lindegaarden til Lindegaardskoncerter, Matinéer, streaming og meget mere, der er på programmet
fremover.
VELKOMMEN TIL DE MANGE NYE MEDLEMMER
Allerførst vil vi gerne byde velkommen til rækken af nye medlemmer, som har meldt sig ind her i
Lindegaardens Vennerne helt siden starten af året. Vi ser frem til at møde Jer til de kommende
arrangementer på Gården. Vi vil også gerne takke vores trofaste Venneskare for Jeres opbakning
undervejs i corona epidemien. Det har været af virkelig stor betydning, at I ”er blevet” hos os som
Venner, også i en tid, hvor vi ikke har kunnet skabe begivenheder i og til fællesskabet. Men nu
lysner det, bøgen springer, vi kan smide frakke, hat og handsker og gå ud og nyde livet igen.
UDFORSK ILDSJÆLENES PROJEKTER – TAK TIL ALLE JER, SOM GIK IND OG GAV OS
”HJERTER” PÅ REALDANIAS ILDSJÆLESIDE.
Inde på Realdanias hjemmeside kunne vi glæde os over, at vi fik hele 41 støttende kommentarer, og
at 674 havde stemt på vores projekt ved at klikke ind med et hjerte ind på hjemmesiden. Projektet
handler om etablering af handicapadgang og handikaptoiletter på Lindegaarden, og vi arbejder
intenst videre på at få etableret de rette forhold også for gangbesværede og handikappede.
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86. ÅBEN SØNDAG D. 9. MAJ 10 -14
Nu kan vi være helt op til 25 personer, og det rækker til det antal, som vi er på Åben Søndag.
Men vi vil nu alligevel bede dig om at melde dig til, hvis du har lyst til at komme og give en hånd
med. Det handler stadig om restriktionerne, hvis nu én af os skulle have været i nærheden af
nogen, som var smittede, så skal vi kunne opspore.
Vi mødes kl 9.30 til morgenkaffe inden vi går i gang med opgaverne kl 10. Kl ca 12.30 får vi frokost,
og så går vi videre med opgaverne indtil vi takker af for en go’ dag.
Du kan melde dig til på denne mail: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

TIRSDAG DEN 11. MAJ kl. 19-21 (mødetid kl. 18:45)
LIVESTREAMET FOREDRAG
SÆRE SANSER
Vores opfattelse af virkelighed er bestemt af den hukommelse og
de sanser vi er udstyret med. Hør professor i sansefysiologi Peter
Teglberg Madsen, Aarhus Universitet, berette om hvor lille en del
af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser der
nogle dyr en virkelighedsopfattelse, der er meget langt fra vores
egen.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet
Bestil Billetter HER

TIRSDAG DEN 18. MAJ KL. 19-21 (mødetid kl. 18:45)
LIVESTREAMET FOREDRAG
MAGTFULDE MIKROBER DER GAVNER DIG
Blive klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe
og virus, som lever i og på hver enkelt af os livet igennem.
Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns
Universitet, vil gøre os klogere på, hvordan de styrker vores
modstandskraft mod farlige mikrober og beskytter og mod
kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte
positivt.

Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet.
Bestil billetter HER
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SØNDAGS-MATINÉ
BAUN ON BEATLES
SØNDAG D. 9. MAJ 2021 KL. 15 og KL. 16.15
Vi håber sådan, at ALLE, der har lyst kan komme og høre eller genhøre den populære og
efterspurgte trio Baun, Møllerhøj og Brohuus Trio, som spiller iørefaldende og jazzede arrangementer
af bl. a. Beatles klassikere. Sikkert er det, at koncerten finder sted, og hvis der stadig er
restriktioner mht. antal forsamlede Baun on Beatles fans, så vil koncerten blive streamet.
Line up: Søren, Baun klaver og vokal, Andreas Møllerhøj bas, Ulrik Brohuus trommer.
Pris 150 kr og 75 kr. for medlemmer af Lindegårdens venner. Børn er altid gratis.
Fordi i blot kan være 25 personer til Matinéen med Søren Baun Trio, har vi valgt at opføre koncerten
to gange.
Køb billetter HER til kl. 15, og HER til kl. 16.15.
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LINDEGAARDS KONCERT
LØRDAG D. 29. MAJ KL. 18.30.
DEN DANSKE STRYGEKVARTET
Det bliver fantastisk at møde den Danske Strygekvartet igen på Lindegaarden. Vi håber at
restriktionerne er blevet lempet, sådan at vi kan være en stor forsamling af tilhørere, der kan sidde
ned med god afstand og blive beriget at de internationalt anerkendte musikere. Koncerten har det
samme program som den tidligere annoncerede koncert i januar, og vi kan glæder os til at høre:
Program: H. Purcell: Chacony i g-mol
W.A. Mozart: Strygekvartet nr. 16 i Es-dur, KV 428
F. Schubert: Strygekvartet i G-dur, D 887
Koncerten er desværre allerede UDSOLGT
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GENERALFORSAMLING: Mandag d. 31. maj kl 19.00 i SALEN
Vi har nu sat en dato for afholdelsen af den udskudte generalforsamling, og vi håber, at der er
mange, som har lyst til at deltage. 2020 var et hæsblæsende år for Kulturstedet Lindegaarden, og vi
glæder os til at ”gå op i helikopteren”, og se tilbage på, hvad det egentligt var der skete. Men
allermest glæder vi os til at orienterer om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, naturligvis.
Datoen er sat, men det forudsætter naturligvis, at restriktionerne ikke bliver strammet igen.
SØNDAG D. 6. JUNI KL. 14 -16
CIRKUS PANIK
CIRKUSSKOLE PÅ KULTURSTEDET LINDEGÅRDEN
Inden det hele ”gik af lave” havde vi besøg af Cirkus Panik, og nu inviterer Kulturstedet
Lindegaarden børn og voksne til en cirkusworkshop med Cirkus Panik, en af landets ældste
cirkusskoler. Det er den uformelle cirkusskole, hvor I kan prøve kræfter med en række af de
klassiske cirkusdiscipliner, som fx jonglering, akrobatik, hulahop, ethjulede cykler og linedans.
Træd sammen med Cirkus Paniks
cirkusinstruktører ind i manegen og
oplev på egen krop cirkusset`s gøglede
univers.
Aldersgruppe: 4-400 år
Billetpris 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr.
voksen inkl. kaffe/ saftevand
Køb billetter HER
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FOTOKONKURRENCE:
Tag et billede af Lindegaarden her i foråret.
Send det til os på email: foto@kulturstedetlindegaarden.dk inden d. 1. juni 2021 og vind præmier:
1. Medlemskab til Lindegaardens Venner til evig tid for deltagere under 25 år
2. Tre koncertbilletter til Lindegaardskoncerterne
3. Tre billetter til Søndags-Matinéerne
4. Klubmedlemskab på Kulturstedet Lindegaarden (minus 10 % ved udlejning)
5. 6 præmier á to års varighed til Lindegaardens Venner for deltagere u. 25 år
Dommere:
Kulturudvalgsformand Mette Schmidt-Olsen
Fotograf Peder Krabbe
Arkitekt Ole Vedel
Samt søskendeparret Thelma og Jacob Slaatto begge under 25 år.
Præmieverrækkelsen finder sted d. søndag d. 13. juni kl 15.00 på Lindegaarden
FOTO KONKURRENCE: TAG ET BILLEDE AF LINDEGAARDEN
Lige nu, midt i alt det vi oplever over hele jorden, kommer lyset tilbage og foråret spirer derude. Det
er både godt for os alle sammen og vores humør, men det er også godt for udsigterne til, at vi lige
så stille kan komme tilbage til det nye liv, som venter på os forude.
Mens vi endnu går og venter på bedre tider, hvor vi igen kan mødes på kryds og tværs ligesom vi vil,
kan du og dine venner tage trøjen på og gå ud i det livgivende forår. Når din vej forbi
Kulturstedet Lindegaarden midt i Bondebyen, så stop op, og se hvor smukt den firelængede
nyrestaurerede Lindegaard ligger der. Ofte står porten åben, og du kan gå ind på gårdspladsen og
mærke den helt særlige ro og stilhed der hviler der.
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Har du din frokost med eller en kande te, så står der en bænk og et bord, hvor du kan sætte dig en
stund og ”få gården ind under huden”. Der er så mange spændende motiver på Lindegaarden, og de
ser forskellige ud, alt efter om det er morgen eller aften, regn eller sol.
Du kan fotografere dit motiv med din telefon eller med et stort kamera – præcist som du har lyst til.
Det kan være knivskarpt, sløret, i farver eller sort/hvid. Det kan være taget i de tidlige morgentimer
eller ved aftenstide. Du vælger selv præcist hvordan du vil se Lindegaarden, fx smukkest, mest
storslået, fra et historisk perspektiv eller fra en poetisk vinkel.
Send dine bedste billeder (max 4) til os på foto@kulturstedetlindegaarden.dk inden d. 1. juni.
Vinderne vil få præmierne overrakt søndag d. 13. juni kl. 15. på Lindegaarden i STUERNE.
P.S. Kulturstedet Lindegarden forbeholder sig retten til at offentliggøre de deltagende billeder og
bruge dem i formidlingen af Lindegaarden i pressemeddelelser, på hjemmesiden og på de sociale
medier. Den enkelte fotograf har ophavsretten til sine indleverede billeder, og bærer det juridiske
ansvar for dets indhold. Vi glæder os til at se billeder af hvordan du ser Lindegaarden, og til at
kreditere dig ved billedet, når vi benytter det.

SØNDAG D. 20. JUNI kl. 10 -15
LOPPEMARKED I HELE BONDEBYEN - I SAMARBEJDE MED
BONDEBYLAUGET
Det bliver søndag d. 20. juni, at hele Bondebyen vil være med til
at sælge ting fra skabe, skuffer, loft og gemmer deltager Hvis vi
kan få lov til at være sammen til den tid, hvor sommeren stråler til
os, så arrangerer vi et Loppemarked på Lindegaarden og i hele
Bondebyen.
På Gården serverer vi en kop kaffe til Jer, der kommer forbi, og vi
glæder os til af få en hyggelig lille snak om det der rører sig lige
nu i livet.

LINDEGAARDENS KLANG
SØNDAG D. 5. SEPTEMBER KL 15
Mens alt har stået stille, har vi arbejdet på et fantastisk projekt,
som handler om komposition af et stykke musik, som beskriver
stemningen og karakteren af det unikke Kulturstedet
Lindegaarden. Det er kommet i stand efter ide af komponisten,
Jesper Siberg, og har modtaget støtte fra blandt andet Statens
Kunstfond og Gramex Fonden. Lindegaardens Klang bliver uropført
med deltagelse af lokale korsangere, to operasangere, to
messingblæsere og elektronisk lyd d. 5. september 2021 kl. 15 på
Kulturstedet Lindegaarden, og der vil blive gratis adgang.
Lydbilledet indeholder et musikalsk tema, som også vil kunne
benyttes i fremtidige sammenhænge, og kompositionens tema
kommer til at foreligge i en kort version som et klassiske nodeblad.
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Dette skal, tilsat ny lyrik, kunne opføres i andre sammenhænge og på flere forskellige instrumenter i
fremtiden. Der er netop nu ved at blive skrevet en lyrisk tekst til værket af digteren Michael Valeur.
OPERA NORDSJÆLLAND SØGER KORSANGERE
Opsætning af Donizettis Elskovsdrikken er en udendørs opsætning, og for første gang sætter vi en

opera op på Kulturstedet Lindegaarden i Kongens Lyngby, hvor handlingen vil udspille sig på den
indre gårdsplads med det smukke, gamle lindetræ i midten. For at kunne gennemføre denne
sceniske opførelse søger vi nu korsangere (SATB). Som sædvanlig er der stor forespørgsel efter
basser. Se mere på hjemmesiden:www.operanordsjaelland.dk

LINDEGAARDEN HAR NOGET VIGTIGT AT FORTÆLLE
BOG OM LINDEGAARDENS HISTORIE
Forfatter er arkitekt Kurt Rosenkrantz og udgiveren er Historisk
Topografisk Selskab.
I forordet skriver forfatteren Kurt Rosenkrantz blandt andet:
”Den store firlængede gård, Lindegaard, ligger på adressen Peter
Lunds Vej 8 i den ældste del af Lyngby, Bondebyen. Her har den
ligget siden omkring 1650 og er nu en af de eneste gårde i
Københavns omegn, der ikke blev udflyttet ved stavnsbåndets
løsning i 1789. Bønderne i Bondebyen var allerede frie fra 1757.
Gården, der blev drevet som gård indtil 1958, fortjener en
nærmere omtale.

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

Side 8/10

NYHEDSBREV 3. MAJ 2021

I denne bog ”LINDEGAARD HAR NOGET VIGTIGT AT FORTÆLLE” er alle optegnelser og beskrivelser
om Lindegaard gennem tiderne blevet samlet.” Citat slut

BØGER PÅ KLAVERET
Hvis du kommer forbi I STUERNE på Lindegaarden i den kommende
tid, måske til Åben Søndag, - men det kunne også være at du var
indenom for at fotografere Lindegaarden, så står der en stak bøger
på klaveret. Det er læseeksemplarer af nyudgivne bøger, som vi har
fået forærende. Vær velkommen til at tage én bog, men sæt gerne en
anden aktuel bog i stakken sådan, at der er oplevelser til den næste,
som kommer forbi.

KONTORET ER ÅBNET
Kom gerne forbi og hils på os på kontoret. Måske skal du fejre en mærkedag, giftes eller skal du
markere dit sølvbryllup. Men det kunne også være at du skal afholde en workshop, et seminar eller
en generalforsamling. Det er der mulighed for at gøre i SALEN eller i STUERNE.
Åbningstider er: Mandag 10 -12, tirsdag 18 – 20 og torsdag 17 -19.
Indtil sommerferien er det kun muligt at besigtige Stuerne om torsdagen mellem kl 18 og 19.
Rigtig godt forår
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 3. maj 2021
www.kulturstedetlindegaarden.dk
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

GENEREL ORIENTERING:
SALEN ARRANGEMENTER
Efter d. 6 maj kan der opholde sig 25 personer i salen indtil d. 26. maj, hvor antallet forhøjes til 50
personer
SALEN UDLEJNING
Det sammen som ovenfor gør sig gældende for udlejningen af Salen
STUERNE ARRANGEMENTER
Efter d. 6 maj kan der opholde sig 25 personer i salen indtil d. 26. maj, hvor antallet forhøjes til 50
personer
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STUERNE UDLEJNING
Det sammen som ovenfor gør sig gældende for udlejningen af Stuerne
KONTORET
Kontoret i Stuerne på Lindegaarden er åbent:
Mandag 10 – 12
Tirsdag 18 – 20
Torsdag 17 – 19, dog er det indtil sommerferien ikke muligt at komme til at besigtige Stuerne før
Kl. 18 om torsdagen.

MØDE - ELLER FESTLOKALER: LEJ SALEN ELLER STUERNE
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner til din fødselsdag, bryllup, barnedåb
eller konfirmation, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne eller Salen. Vi justerer
løbende antallet af personer, som må være forsamlet i forhold til de restriktioner, som kommer til os
fra det offentlige.
Så hvis du tænker på at samle en skare af venner, familien, kolleger eller naboerne omkring dig
eller måske skal du fejre en ganske særlig dag i fremtiden på Lindegaarden, så kan du let gå ind på
vores hjemmeside og se, om der er ledigt.
Skriv til os og reserver din dato: book@kulturstedetlindegaarden.dk.
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