NYHEDSBREV JANUAR 2017

Kære Venner
Lige nu står erantis og vintergækker i fuld flor ude i haven, og om lidt vil violer, krokus og
anemoner dukke op inden det helt utrolige tidspunk i maj hvor grønne asparges fra fortidens
køkkenhave skyder majestætisk og knejsende op af græsplænen. Det er et frodig syn, som gør
én glad når man ankommer til Lindegaarden.
Vi glæder os til de kommende arrangementer og håber at du har lyst til at deltage i:

NABO-MØDE
I ANLEDNING AF KYNDELMISSE
TORSDAG D. 2. FEBRUAR KL 19.00
I den anledning indbyder Lindegaardens Venner derfor beboerne i Bondebyen samt alle andre
der er interesserede til et nabomøde i stuerne, hvor der vil blive orienteret om det kommende
projekt. Det sker netop d. 2. februar fordi det præcist denne dag er Kyndelmisse, hvor man
efter gammel skik tænder lys i vinduerne for at markere, at nu er halvdelen af vinteren ovre.
Der vil i løbet af aftenen blive musikalsk underholdning af én af Bondebyens markante beboere
HENRIK PRAHL, som vil spille sammen med brachisten ANETTE SLAATTO, som er én af
Kulturstedets ildsjæle og kurator for Lindegaardskoncerterne. Der vil blive budt på en kop
kaffe, og for første gang vil der blive lejlighed for at smage Lindegaardskagen, som er en super
lækker konfekt kage.
TILMELDING SENEST TIRSDAG D. 31. JANUAR

LINDEGAARDSKAGEN
De engagerede frivillige, som har været med til at gi’ hånd med
på d. 2. søndag i måneden har alle erfaret, at vi har en virkelig
fantastisk ”bager” på Lindegaarden, og hun har i lang tid
eksperimenteret med fantastiske kager, som vi har nydt til en
kop kaffe inden vi er gået hjem. Nu er én af disse kager blevet
udvalgt til at være LINDEGAARDS KAGEN, og den vil du
kunne smage for første gang til nabomødet.
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SØNDAG D. 12. FEBRUAR
ÅBEN SØNDAG kl 10 – 14
2. søndag i alle måneder mødes frivillige på Lindegaarden for at tage hånd om de mange
opgaver, som skal klares for at gården kan blive vedligeholdt og fornyet, der hvor det skal til.
På disse søndage kommer mange forbi, enten for at give en hånd med eller for at se
og høre om Kulturstedet Lindegaarden. Alle er velkomne.

FREDAG 24. FEBRUAR 2017
LINDEGAARDSKONCERT
TRIO CON BRIO
Program: Ludwig van
Beethoven, Robert Schumann,
Sven-David Sandström.
Medvirkende:Soo –Jin Hong,
violin, Soo - Kyung Hong,
cello
og Jens Elvekjær, klaver.
Kl. 18. koncert m. middag
fra Meyers Spisehus
Kl. 19.30 koncerten starter.

I februar, marts og april byder Lindegaardskoncerterne på tre absolutte stjerneensembler, og
det starter den 24. februar med et af Danmarks førende kammermusikensembler, Trio Con
Brio, som blev dannet i 1999 i Wien. Trioen har også internationalt har erobret en fast plads på de
fineste podier som Wigmore Hall i London og Carnegie Hall i New York. Trioen, og består af de to
koreanske søstre Soo - Jin, Soo - Kyung Hong og den danske pianist Jens Elverkjær.
MENUER fra Meyers Spisehus vil denne aften være langtidsstegt oksetykkam m. syltet løg, saltbagt
selleri og saltede hasselnødder. Desserten vil være en trifli med vaniljecreme og makroner, sæsonens
frugt eller bær.
LindegaardsKoncerten er arrangeret af Anette og Helge Slaatto, Klanghjulet, og har med stor tak modtaget
støtte fra Augustinus, Oticonfonden, Solistforeningen. Statens Kunstfond og Lyngby-Taarbæk Kommune
Billetter kan købes HER
Se mere om de kommende koncerter på vores HJEMMESIDE
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FASTELAVN
SLÅ KATTEN AF TØNDEN
PÅ LINDEGAARDEN
SØN. D. 26. FEB. KL 13.00
I samarbejde med Bondenbylauget og Bondebyens Børnehave

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). Mon ikke alle børn går og drømmer om, hvad de skal være klædt ud
som til fastelavn for at vinde 1. præmien til Kulturstedet Lindegaardens
fastelavnsfest. Vi glæder os rigtig meget til at se børnenes sjove og flotte
udklædninger. Særligt er vi spændte på, om de 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 enkelt person.Sidste
år var der rigtig mange fantastiske udklædninger, og her er et par
stykker. Ja selv hunden var klædt ud!
Kom og vær med til at kåre den bedste i 2017!
Bondebylauget afholder i øvrigt generalforsamling d. 27. apri

HJEMMESIDEN og FACEBOOK
I år har vi laget alle vores arrangementer ud på den nye hjemmeside, hvor du løbende kan
holde dig ajour med hvad der sker på Kultrustedet Lindegaarden. Vær velkommen tilat like os
på FACEBOOK, hvor vi ofte lægger stemninger ud fra dagligdagen på Lindegaardens.
Gi’ os et LIKE hvis du synes om aktiviteter og hvad der sker på gården midt i Bondebyen.
Januarhilsen
Jytte Kløve
Formand for Vennerne
Kongens Lyngby 30. januar 2017016
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FASTELAVN
SLÅ KATTEN AF TØNDEN PÅ

LINDEGAARDEN
SØN. D. 26. FEB. KL 13

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). Mon ikke alle børn går og drømmer om, hvad de skal være
klædt ud som til fastelavn for at vinde 1. præmien til Kulturstedet Lindegaardens fastelavnsfest. Vi glæder os
rigtig meget til at se børnenes sjove og flotte udklædninger. Særligt er vi spændte på, om de 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. 25,- for en enkelt person.

HER HAR DU EN AF SIDSTE ÅRS ALLE FLOTTESTE UDKLÆDNINGER!
KOM OG VÆR MED TIL AT KÅRE DEN BEDSTE I 2017
VI GLÆDER OS TIL AT SE ALLE TIL FASTELAVN
Venlig hilsen
VENNERNE

Fastelavnfesten er arrangeret i samarbejde med Bondebylauget, som i øvrigt holder
ordinær generalforsamling d. 27. april 2017
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LINDEGAARDSKONCERT

TRIO CON BRIO
FREDAG d. 24. FEBRUAR
Ludwig van Beethoven
Robert Schumann
Sven-David Sandström
Kl 18. koncert m. middag fra Meyers Spisehus, koncert kl 19.30
Trio Con Brio har gennem en årrække været et af Danmarks absolut førende elite-ensembler. Trioen blev
dannet helt tilbage i 1999 i Wien, og består af de to koreanske søstre Soo - Jin, Soo - Kyung Hong og den
danske pianist Jens Elverkjær. Koncerten er arrangeret af Anette og Helge Slaatto, Klanghjulet, og har med
stor tak modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen og Lyngby-Taarbæk
Kommune. Det skal blive en fantastisk aften!

BILLETTER:
http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx
Sidste frist for at bestille koncertbilletter m. middag er onsdag d. 22. februar kl.11
Hvis du først beslutter dig i sidste øjeblik, kan billetter købes ved døren på dagen fra kl. 19
Lindegaardskoncerterne er arrangeret i samarbejde mellem Klanghjulet og Kulturstedet Lindegaarden

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, PETER LUNDSVEJ 8, 2800 KGS. LYNGBY

NYHEDSBREV MARTS 2017

Velux Fonden
Det er en fornøjelse at sætte sig til tasterne for at videregive den gode
nyhed, at endnu en fond støtter Kulturstedet Lindegaarden med en
donation til restaureringen af Vestre længe. Det er Velux Fonden, som
bidrager med en donation fra den pulje, som anerkender frivilligt
arbejde udført af seniorer. På vegne af de engagerede seniorer på
Kulturstedet Lindegaarden er vi meget taknemmelige og glade for denne
anerkendelse.

Det er imidlertid ikke blot selve Kulturstedet, som modtager anerkendelse for deres indsats, også
Lindegaardskoncerterne, kurateret af Anette og Helge Slaatto, møder velvilje fra de store fonde:
Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921, Statens Kunstfond, og Lyngby-Taarbæk
Kommune. Således kan alle glæde sig til den kommende Lindegaardskoncert med

GOLDMUND KVARTETTEN - TYSKLANDS NYE STJERNER
FREDAG d. 31. MARTS kl 18

Kl 18: Middag fra Meyers Spisehus. Kl 19.30 koncerten starter
Florian Schøtz, violin. Pinchas Adt, violin. Christoph Vandory, bratsch. Raphael Paratore, cello.
PROGRAM:
JOSEPH HAYDN: Strygekvartet op 54 nr. 1.
GYÖRGY KURTAG: Officium, breve in memoriam.
ANDREAE SZERVÁNSZKY, op. 28
RUED LANGGAARD: Strygekvartetsats BVN 408
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Strygekvartet i a mol op. 132
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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GOLDMUND KVARTETTEN
Goldmund kvartetten består af violinisterne Florian Schötz og Pinchas Adt, bratschist
Christoph Vandory samt cellist Raphael Paratore og regnes som en af de mest spændende,
unge strygekvartetter i Europa. Publikum kan således glæde sig til en aften fuld af
ungdommelig energi. DR’s P2 er allerede faldet for kvartettens debut CD med Haydn, og i
Tyskland roses kvartetten til skyerne af landets mest kompetente kritikere.
Inden den skønne musik begynder kl. 19.30, byder Meyers Spisehus som altid på en delikat
middag kl. 18. Sammen skaber middagen og musikken en symbiose, som er den perfekte
ramme for en aften i kulturens og historiens navn. ”Vi glæder os til at give publikum en stor
oplevelse med først et skønt måltid mad og derefter en smuk koncert med nogle af de bedste
udenlandske musikere,” siger medarrangør Anette Slaatto.
Lindegaardskoncerterne er arrangeret i samarbejde mellem Kulturstedet Lindegaardens
Venner og Foreningen Klanghjulet, der tidligere har stået bag succesen ’Late Summer Festival’,
der fandt sted i Hofteatret ved Christiansborg.
Pris for både middag og koncert er blot kr. 450,-, og køber man udelukkende koncertbilletten
er det kr. 250,-.
Billetter: http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx
Sidste frist for at bestille koncert billetter m. middag er onsdag d. 29. marts kl.11. Hvis du
først beslutter dig i sidste øjeblik, kan koncertbilletter købes ved døren på dagen før kl 19.00
Læs mere om koncerterne på www.kulturstedetlindegaarden.dk
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SPIREDAG
Men søndagen inden koncerten glæder vi os til at se børn, bedsteforældre og dem, som elsker
børn til en spiredag for børnefamilieen:

HVORDAN GROR PLANTERNE?

SØNDAG D. 26. MARTS KL 10 – 14
Udendørs dag for børn fra 7 år, med eller uden bedsteforældre eller far og mor
Når vintertiden går over til sommertid, så mærker man virkeligt at foråret er kommet, og det sker i
år natten til søndag d. 26. marts. I den anledning invitere Lindegaardens Havehold til en udendørs
spiredag for børn, bedsteforældre og børnefamiler for at dele glæden ved at få noget til at gro –
enten i vindueskarmen eller i haven. Ligesom sidste år har de frivillige Venner med grønne fingre
været i gang med at forberede hvilke frø, knolde og blomster, der skal gro i Lindegaardens have, og
i stuerenes vinduer på gaarden står der potter og glas med frø, der er igang med at spire og gro.
Alt dette sker for sammen med børnene at inspirerer til at fordybe sig i den livgivende processes det
er at følge HVORDAN PLANTERNE GROR: For de vokser ligesom vi mennesker. Når vi får vand, sol
og sund og mad, bliver vi bliver større, højere og gladere. Sådan er det også med planterne.
KOM GLAD. Vi har lagt frø i jorden, så alle kan følge hvor hurtigt det gror - efter en uge – efter 14
og endnu længere, og der vil være spirer-potter at få med sig hjem for børnene.
PROGRAM
10.00 Mødested Kulturstedet Lindegaarden i haven foran stuerne.
10.15 Grisen til Brede
11.30 Grisen tilbage til Lyngby
12.00 Frokost på Lindegaarden
12.30 Hvordan gror planterne?
14.00 Tak for en dejlig dag
HUSK: Tøj der passer til vejret og en madpakke
TILMELDING: Senest torsdag d. 23. marts
SKRIV til: <info@kulturstedetlindegaarden.dk>
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FORTÆLLE AFTEN MED

JETTE BAAGØ
KONGENS HJORT, KONGENS SKOV
TORSDAG D. 30. marts kl. 19.30 – 22.00
Tidligere museumsdirektør Jette Baagøe fortæller torsdag den 30.
marts 2017 om parforcejagt på kongernes nordsjællandske
jagtmarker, der nu er blevet optaget på UNESCOs liste over
verdensarv.
Jette Baagøe fortæller om baggrunden for oprettelsen af Jægersborg Dyrehave, om den europæiske
inspiration til indretningen af skovene i Nordsjælland, og om sammenhængen mellem slottene og de
parker og landskaber, der omgiver dem.
Fra skov til kongelige skuepladser
Hvert eneste år besøger over 7 mio. mennesker Jægersborg Dyrehave, men sådan har det ikke altid
været. Da Christian V hegnede sin nye dyrehave i 1670, var der absolut ikke adgang for
offentligheden. Dyrehaven var første trin i en udvikling, som i løbet af nogle årtier simpelthen
omdannede store dele af Nordsjællands skove til skuepladser for kongens pragtfulde parforcejagter
og dermed for hans magt. En udvikling, som også smittede af på indretningen af landskaberne
omkring de kongelige slotte.
Christian V havde arvet en stærk, enevældig magt og et nedbrudt land, men den unge konge var
med på de nyeste europæiske trends, og han brugte det, han havde, til at skabe et landskab, der
endte med at blive et ligeså kraftfuldt udtryk for hans magt, som et nyt slot i København ville have
været. Et landskab, som i 2015 blev udnævnt til verdensarv under navnet ”Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland”.
Magten som parforcejagt
Parforcejagt er en forfølgelsesjagt til hest og med hunde efter kronhjort. Hvad er så særligt ved
kronhjorten? Hvordan kunne en jagt blive så vigtig, at en enevældig konge kunne bruge den som et
magtudtryk i 1600-tallets Europa? Hvor hentede Christian V sine idéer, og hvad betød jagten for
omgivelserne ved Nordsjællands slotte?
Kom og hør historien! Det koster 20 kr. i entre. Kaffe, the, mv, kan købes.
I anledning af Jette Baagøs nye bog ”Kongernes Skov - Verdensarv”, fortæller Baagø om forcejagt på
kongernes nordsjællandske jagtmarker, der nu er blevet optaget på UNESCO liste over verdensarv.
ENTRE kr. 20,HJEMMESIDEN og FACEBOOK
Du kan løbende holde dig ajour med, hvad der sker på Kulturstedet Lindegaarden på Facebook og på
vores hjemmeside. Del gerne begivenheder og arrangementer med dem du kender, eller gi’ os et
LIKE på Facebook, hvor begivenheder er opdatere, og hvor vi ofet lægger stemninger ud fra
dagligdagen på Lindegaarden,.
Vær velkommen
Jytte Kløve
Formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kongens Lyngby d. 15. marts 2017
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SPIREDAG FOR BØRNEFAMILIER

HVORDAN GROR PLANTERNE?
SØNDAG D. 26. MARTS KL 10 - 14
Udendørs dag for børn fra 7 år, med eller uden bedsteforældre eller far og mor
På Lindegaarden fejrer vi, at sommertiden starter ved at dele glæden ved at spire frø og
knolde med børn, og dem der elsker børn. Allerede her i marts er der frø, der er kommet op af
jorden, og nogle af dem kan du allerede nu spise på din agurke mad.
PROGRAM
10.00 Mødested Kulturstedet Lindegaarden i haven foran stueren.
10.15 Grisen til Brede
11.30 Grisen tilbage til Lyngby
12.00 Frokost i på Lindegaarden
12.30 Hvordan gror planterne?
14.00 Tak for en dejlig dag
Husk: Tøj der passer til vejret og en madpakke
TILMELDING senest torsdag d. 23. marts
SKRIV til <info@kulturstedetlindegaarden.dk>
KOM GLAD
Lindegaardens venner Jytte kløve
Kongens Lyngby 6. marts 2017
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FORTÆLLE AFTEN

JETTE BAAGØ
PARFORCEJAGT PÅ KONGERNES JAGTMARKER

TORS. D. 30. marts kl. 19.30 – 22.00
I anledning af Jette Baagøs nye bog ”Kongernes
Skov – Verdensarv”, fortæller Baagø om parforcejagt på kongernes nordsjællandske
jagtmarker, der nu er blevet optaget på UNESCOs
liste over verdensarv.

ENTRE kr. 20,Vær velkommen
Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby d. 6. marts 2017
Kulturstedet Lindgaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Lindegaardskoncert

GOLDMUND KVARTETTEN
TYSKLANDS NYE STJERNER
Florian Schötz og Pinchas Adt, violiner, Christoph Vandory, bratsch, Raphael Paratore, cello.

FREDAG d. 31. MARTS
Kl 18. middag fra Meyers Spisehus, kl 19.30 koncerten starter
JOSEPH HAYDN: Strygekvartet op 54 nr. 1.
GYÖRGY KURTAG: Officium breve, in memoriam Andreae Szervánsky, op. 28
RUED LANGGAARD: Strygekvartetsats BVN 408
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Strygekvartet i a mol op. 132
BILLETTER kan købes HER
Sidste frist for at bestille koncert billetter m. middag er onsdag d. 29. marts kl.11.
Hvis du først beslutter dig i sidste øjeblik, kan koncertbilletter købes ved døren på dagen fra kl. 19.

ARRANGERET I SAMARBEJDE MELLEM KLANGHJULET OG KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, PETER LUNDS VEJ 8, 2800 KGS. LYNGBY

NYHEDSBREV APRIL 2017

OTICON FONDEN
Det er fantastisk allerede her i forårsmåneden april at kunne
åbne endnu et nyhedsbrev med en positiv melding om
fondsstøtte. Denne gang er det Lindegaardskoncerterne 2017 –
2018, som allerede nu modtager det første skulderklap. Det er
Oticon Fonden, som for tredje gang støtter op omkring det
fornemme arbejde, som Anette og Helge Slaatto lægger i at
arrangere klassiske koncerter på Kulturstedet Lindegaarden.
Det er ikke muligt at gennemføre Lindegaardskoncerterne uden
opbakning udefra, vi er meget taknemmelige for lige præcist
denne donation fra Oticon Fonden.

LØRDAGS-HYGGE FØR PÅSKE

MAL PÅSKEÆG
OG SE HVORDAN DU LÆGGER

GULDÆG

FOR BØRN OG DEM DER ELSKER BØRN

Lørdag d. 8. april kl 11 -15
PRIS KR. 25,- pr. person

Påsken er den dejlige årstid, hvor det spirer og blomstrer udenfor,
og hvor det er enkelt at komme i forårshumør. Lige nu er mange
familier gået i gang med at finde den gule pynt frem til påske,
men ingen påske bliver helt rigtig uden nymalede æg. På
Lindegaarden er det en tradition at male påskeæg og klistre fjer
og glimmer på sammen med de mindste børn. Og samtidig med
at der bliver klistret og malet kan man følge med i, hvordan man
lægger rigtig 24 karats guld på rigtige hønseæg. Det er Jytte
Kløve, som igen i år lægger guldæg på Lindegaarden, og hvis man
har lyst er man velkommen til selv at prøve. Man vil kunne købe
hjemmebagte boller, saftevand, te og kaffe til at hygge sig med,
mens det hele foregår.
OG:
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk

NYHEDSBREV APRIL 2017

FREDAG D. 28. APRIL 2017
LINDEGAARDSKONCERT

ÅRHUS PIGEKOR
Dirigent Helle Højer Vedel.
KØB BILLETTER HER
http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx

Program
Danske sange, og uropførelse af Peter Bruuns koncert
for kor, violin og bratsch.
Solister Anette Slaatto og Helge Slaatto.
Kl. 18. koncert m. middag fra Meyers Spisehus
Kl. 19.30 koncerten starter.

FRIVILLIG?

Som mange af jer hørte om på vores generalforsamling, så foregår der rigtig mange ting på
Kulturstedet Lindegaarden i denne tid, ikke blot vedrørende arrangementer, men i særdeleshed også
på det organisatoriske plan i både Fonden Kulturstedet Lindegaarden og i Lindegardens Venner.
Det er en virkelig spændende skare af mennesker, som deltager i dette arbejde i dagligdagen. De er
engagerede og indeholder en særlige kraft og energi, som vi håber, at I mærker, når I hører fra
Kulturstedet Lindegaarden. Men flere af de frivillige har også andre projekter, de beskæftiger sig
med – de rejser, er på kurser, studerer og meget mere. Derfor har dette store projekt i perioder
brug for flere ”hænder og hoveder”.
Så hvis du har nogle timer til overs, så skal du være velkommen til at komme indenfor, for vi har
mange forskellige opgaver, som vi gerne vil dele med andre frivillige, der har lyst til at bidrage til at
stedet kan gro og udvikle sig. For eksempel kan du komme gratis med til middag og koncert, hvis du
vil hjælpe os med at forberede borde og borddækning og være med til at lukke igen. Eller måske
kunne du have lyst til at hjælpe med at male påskeæg på lørdag, så kan du få et par guldæg med
hjem. Der er mange andre opgaver, som fx at introducere folk, som skal leje salen i dagligdagen,
eller skrive referater fra vores bestyrelsesmøder. Vi afholder to middagsarrangementer for de
frivillige om året, hvor vi mødes uden at have opgaver vi skal løse, men hvor vi blot hygger os.
Du kan kontakte Jytte Kløve, formand for Vennerne: jytte@kloeve.dk eller Dorete Dandanell,
næstformand for Vennerne, dorete@outlook.dk, 22 58 68 48 for at høre mere om, hvordan det er at
være frivillig på Lindegaarden.

HJEMMESIDEN og FACEBOOK

Du kan løbende holde dig ajour med, hvad der sker på Kulturstedet Lindegaarden på Facebook
(www.facebook.com/Kulturstedet Lindegaarden) og på vores hjemmeside,
(www.kulturstedetlindegaarden.dk). Del gerne begivenheder og arrangementer med dem du kender,
eller gi’ os et LIKE på Facebook, hvor begivenheder bliver opdateret, og hvor vi ofte lægger
stemninger ud fra dagligdagen på Lindegaarden, taler sammen på kryds og tværs.
NYD FORÅRET I FULDT FLOR
Jytte Kløve
Formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kongens Lyngby d. 3. april 2017
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
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Kære Alle
Nu nærmer dagen sig for denne sæsonens sidste Lindegaardskoncert, og vi sender her en reminder,
hvis I ikke fik set det sidste nyhedsbrev fra starten af april. Samtidig glæder vi os over at kunne
fortælle, at netop denne Lindegaardskoncert med Aarhus Pigekor bliver en fin optakt til den
kommende KANON-AFTEN D.19. JUNI, hvor Elverhøjkoret, Muko Veteran og Lyngby
Seniorkor samles på Lindegaarden for at synge kanon. Bliver det dejligt vejr den dag, så sker det i
gården rundt om lindetræet. Men mere herom senere, for først:

AARHUS PIGEKOR
VINDERE AF ”LET THE PEOPLES SING” 2015

FREDAG d. 28. APRIL
"DEN NORDISKE TONE”

Program: Edvard Grieg, Per Nørgård, Jaako Mäntyjärvi m.fl.
Uropførelse af Peter Bruuns koncertstykke for violin, bratsch og kor.
Dirigent: HELLE HØYER VEDEL
HELGE SLAATTO, violin, ANETTE SLAATTO, bratsch
Koncert med middag kl. 18 fra Meyers Spisehus. Koncerten starter kl. 19.30

BILLETTER: www.kortlink.dk/nv89 eller http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx
Sidste frist for at bestille koncert billetter m. middag er onsdag d. 26. april kl.11. Hvis man først
beslutter sig i sidste øjeblik, kan billetter købes ved døren på dagen fra kl. 19.00
(fortsættes)

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
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Det prisbelønnede Aarhus Pigekor giver koncert på Lindegaarden
Fredag den 28.april afsluttes Lindegaardskoncerternes sæson 16/17 på fornemste vis med det
danske elite ensemble Aarhus Pigekor, som gæster Kulturstedet Lindegaarden under
korets dynamiske dirigent Helle Høyer Vedel.
Det er med stor stolthed at Lindegaardkoncerterne kan byde velkommen til Aahus Pigekor.
De har vundet et række priser og tilhører toppen af pigekor på verdensplan. Ved "Let the
Peoples Sing" i München vandt de f. eks. , blandt kor fra hele verden, den eftertragtede
førstepris.
Aftenens koncert har den særlige "Nordiske Tone" som tema, og byder også på værker af
Edvard Grieg, Per Nørgaard, Jaako Mäntyjärvi m.fl.
UROPFØRELSE
Til lejligheden har den aktuelt prisnominerede komponist, Peter Bruun, komponeret et værk for
violin, bratsch og pigekor, som vil blive uropført på Lindegaarden med Helge og Anette Slaatto
som solister. Musikken er komponeret over kærlighedsdigte fra Salomomons Højsang, og vi
kan allerede nu røbe at Peter Bruuns meget personlige tonesprog understøtter de smukke
tekste på bedste vis.
Peter Bruun skriver om værket: ”A Well of Living Water er komponeret til Anette og Helge
Slaatto og Århus Pigekor. Teksten er taget fra Salomons Højsang kapitel 4, hvor Salomon
beundrer sin elskedes skønhed. Teksten er i dette stykke inddelt i tre sange. I den første
beskriver Salomon sin elskede i billeder fra naturen, og sammenligner hende med alle de
smukkeste og skønneste ting, han kender. Anden sang bliver indledet med en jubel, hvor
Salomon fortæller, hvordan hans elskede har betaget hans hjerte. Herefter bygger musikken
sig gradvist op, mens Salomon priser sin elskedes kærlighed, og det kulminerer, hvor han taler
om hende som “en kilde af livsvand”. Den sidste sang beskriver de elskendes møde, som
starter i en stille hvisken. Kor og instrumentalister skiftes til at være i forgrunden og i
baggrunden. Undertiden akkompagnerer strygerne koret, undertiden er det omvendt, mens
melodier flytter sig frem og tilbage mellem kor og instrumenter”.
Anette og Helge Slaatto er hver på sin måde involveret i flere højt respekterede koncert- og
indspilningsprojekter, og ikke mindst i Tyskland, hvor Helge Slaatto er violinprofessor.
Koncerten gentages i Randers og senere i Symfoniens Hus i Århus.
Lindegaardskoncerterne har med stor tak modtaget støtte fra Statens Kunstfond, Augustinus
Fonden, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921 og Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond
Billetter kan købes via kortlink.dk/nv89.
Koncertmiddagen fra Meyers Spisehus serveres kl 18, inden koncerten, som starter kl. 19.30.
Aftenens menu er Lammebov stegt med hvidløg og friske urter, bagte rodfrugter vendt i frisk
urtepesto. Desserten er trifli med vaniliecreme, makroner og sæsonens frugt.
Du kan i øvrigt her nedenunder læse mere om programmet for den kommende sæson 2017 –
2018.
Gode forårshilsener
Anette og Helge Slaatto, Klanghjulet
og
Jytte Kløve, Kulturstedet Lindegaarden Venner
Kongens Lyngby 20. april 2017

(fortsættes)

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
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KOMMENDE KONCERTER 2017 - 2018
Åbningskoncert fredag 29. september:
Musik fra alle verdenshjørner
Sydamerikanske overraskelser og Poul Rovsing Olsen.
Signe Asmussen, sopran, Frederik Munk , guitar, Ulla Miilman, flöjte, Anette Slaatto, viola, Christian
Martinez, slagtöj, Jonathan Slaatto, cello.
Fredag 27. Oktober:
”The Red Violin”
Klangkunstneren Anja Kreysing i samarbejd med Prof. Helge Slaatto:
Stummfilme fra 1920’erne med live musik og Schoenbergs ”Verklärte Nacht”, udført af Proffessor
Helge Slaattos mesterklasse studenter fra Hochschule für Musik der Universität Münster, Tyskland.
Fredag 24. November:
Andreas Brantelid, cello ( DR Kunstner 2017), Katrine Gislinge, klaver
Værker af Anton Webern , Peder Gram, Tchaikowsky og Schostakowitsch
Lørdag 27. Kl.16 og søndag 28.januar kl.16
NYT EXTRA ARRANGEMENT:
MUSIK OG FILM:
Film om henholdsvis Rued Langgaard og Pelle Gudmundsen Holmgreen. Nightingale Kvartetten og
Pellebanden spiller.
2018
Fredag 23. Februar:
Hommage a Per Nørgård:
Per Nørgård opus 1 (kvartet for fløjte, violin, viola, cello og klaver) og Inger Christensens
”Sommerfugldalen”.
Erik Kaltoft, Klaver, Irena Kavcik, fløjte, Helge Slaatto, violin, Anette Slaatto, viola, John Ehde, cello.
Recitation: N.N.
Fredag 23.3
Nordiske romancer og sange af Nielsen, Sibelius, Grieg og Nørgård.
Helge Slaatto, violin, Anne Mette Stæhr, klaver
Fredag 27.april 2018:
Musik og Dans:
Fremførelse af Bo Andersens værk "det brændende tre" for solo bratsch og dans.
Dirigent: Flemming Windekilde
Koreografi Pernille Garder, og Bo Andersens værk for Kammerkoret Hymnia og Anette og Helge
Slaatto.
Programmet byder også på ballader og virelais fra den tidlige middelalder.
Kuratorer Anette og Helge Slaatto
Kongens Lyngby april 2017
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
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HJEMMESIDEN og FACEBOOK
Du kan løbende holde dig ajour med, hvad der sker på Kulturstedet Lindegaarden på Facebook og på
vores hjemmeside. Del gerne begivenheder og arrangementer med dem du kender, eller gi’ os et
LIKE på Facebook, hvor begivenheder bliver opdateret, og hvor vi ofte lægger stemninger ud fra
dagligdagen på Lindegaarden, taler sammen på kryds og tværs.
NYD FORÅRET I FULDT FLOR
Jytte Kløve
Formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kongens Lyngby d. 20. april 2017

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
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NU -renovering af Vestre Længe er startet



KANONAFTEN, mandag d. 12. juni 19.30



ÅBEN SØNDAG, 14. JUNI KL 10 - 14



LAV DIN EGEN HEKS, søndag d. 18, juni kl 11 – 14

Kære Alle
I et nyhedsbrev ser man frem, for det handler netop om alt det, som kommer til at ske i fremtiden,
men her i maj må vi dvæle et øjeblik ved historiens gang, fordi denne uge er HELT skelsættende,
idet renoveringen af Vestre Længe er blevet igangsat, takket være tre donationer fra Brebøl Fonden,
Konsul Georg Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond og Velux Fonden. Det er en milepæl i Kulturstedet
Lindegaardens historie og en dag vi har ventet på i 12 år – lige siden ildsjælen Niels Friderichsen
satte ord og handling på tanken om at omdanne den firelængede Lindegaard til et Kultursted hvor
kunst, kultur og videnskab kan danne rammen om nye fællesskaber. Den vision har været målet og
virkeligehden, lige siden 2013, hvor Fonden overtog gården, og de frivillige i Lindegaardens Venner
har siden da arrangeret koncerter og andre musikbegivenheder, foredrag, arrangementer for børn og
meget mere, mens Fonden Kulturstedet Lindegaarden har arbejdet på at søge midler til
restaureringen af Lindegaarden.
Derfor en denne dag værd at fejre, fordi der nu endelig står stillads omkring Vestre Længe, som er
det første renoveringsprojekt, som vi sætter i gang, med det primære formål, at kunne øge vores
indtjening på udlejning af også dette lokale, som kommer til at kunne bænke op til 50 personer.

NU

er renoveringen af Vestre Længe
igangsat, og Bygmestrene har i denne uge
opsat stillads, for at kunne udføre
bandsikringsvægge på loftet over stuerne.
Den tapeserede væg mellem de to stuer
ensuite vil blive nedrevet, således at der
fremkommer ét stort rum, som blandt andet
vil kunne benyttes til mindre testerforestillinger fortælleaftener, frimærkesamlere,
slægtsforskere generalforsamlinger og meget
andet. Se artikel i DGO HER:

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

KANON-AFTEN

MANDAG D. 12. JUNI 19.30
Syng kanon under åben himmel i gården Kulturstedet Lindegaarden
SYNG MED I KORENE:
ELVERHØJ KORET
MUKO VETERAN
LYNGBY SENIORKOR
FREUDE KORET
GRATIS ADGANG
Blandt Lindegaardens Venner er der mange, som yder en stor indsats, og imellem dem har særligt
to musikalske idlsjæle Marianne Lund og Niels Halse over længere tid været i gang med at forberede
musikbegivenheder, som vi ser meget frem til. Den første er Kanonaften d. 12 .juni, men i efteråret
vil der blive mulighed for at opleve en række på 9 SØNDGAS-MATINÉER. Ligesom til
Lindegaardskoncerterne har vi søgt økonomisk støtte til også denne række af matinéer, og vi er
stolte af at kunne fortælle, at den første fond, som er gået og har støtte det nye initiativ er Carla og
Jørgen Storks Fond. Både på hjemmesiden og på de sidste sider i nyhedsbrevet kan man se, hvilke
oplevelser, der ligger forude ved de 9 Søndagsmatinéer.
Det er knap og nap en måned siden, at vi sidst hørte det fantastiske Århus Pigekor folde sig ud på
Lindeggaarden, og allerede nu er der igen mulighed for at høre korstemmer synge sammen igen.
Det handler blandt andet om, at flere af de helt store kor i området har søgt mod Lindegaarden for
at øve der i dagligdagen. Det er vi meget stolte af, og vi glæder os over at kunne lancere den første
store syng-sammen begivenhed som er KANON-AFTEN D.12. JUNI 19.30, hvor Elverhøjkoret, Muko
Veteran, Freudekoret og Lyngby Seniorkor samles på Lindegaarden for at synge kanon under ledelse
af sopranen Marianne Lund og dirigenten Julie Smed. De 4 kor repræsenterer en skare på 150
sangere. Denne mandag aften vil man kunne komme til at både høre, men også synge sammen med
100 af de øvede stemmer. Det kommer til at foregå rundt om Lindetræet ude i det fri, for vi har
”bestilt godt vejr”. Skulle det blive dejligt regnvejr, trækker vi ind i salen i Nordre Længe.
Arrangeret af Marianne Lund og Niels Halse

Læs mere om Kulturstedet Lindegaarden på kulturstedelindegaarden.dk
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk

LAV DIN EGEN HEKS
SØNDAG d. 18. JUNI kl. 11 – 14
For børn, forælder, bedsteforældre og dem, der elsker børn
I samarbejde med Røde Kors og FDF Spejderne

HEKSEN
Det er nu tredje år vi laver heksedag på Lindegaarden, hvor børn, forældre og bedsteforældre
kommer forbi på gården for at designe deres egen helt unikke heks til bålet derhjemme Sankt
Hans aften. Det er en festlige begivenhed, fyldt med hittpåsomhed og fantasin når børnen går om
bordi det store bunke af gammelt tøj, som RØDE KORS, butikken på Lyngby Hovedgade 44, har
leveret.

HEKSEN TIL BÅLET I FOLKEPARKEN SANKT HANS AFTEN
Men i år har vi taget et nyt initiativ, idet vi har bedt billedhuggeren Tine HechtPetersen om at skabe en maske, som skal danne ansigt på den ganske særlige heks,
som vi vil bære ned i Folkeparken ved Lyngby Sø Sankt Hans aften, for at den kan
blive brændt af dér. Om halsen får heksen en kæde af heksehyl, som er blevet til
mellem hænderne på Jytte Kløve.

FDF – SPEJDERNE
De har været på besøg på Lindegaarden før, og nu er vi så heldige, at de kommer igen. Det er FDF
spejderne, som på heksedagen vil lave løjer med børnene, og hvis man tør, så kan man blive malet i
ansigtet, - måske som en rigtig heks.

Heks: kr. 50,-og bliver man sulten, kan man købe en håndmad, saftevand mm. til små priser.

Læs mere om Kulturstedet Lindegaarden på kulturstedelindegaarden.dk
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk

HJEMMESIDEN og FACEBOOK

Du kan løbende holde dig ajour med, hvad der sker på Kulturstedet Lindegaarden på Facebook og på
vores hjemeside, www.kulturstedetlindegaarden.dk. Del gerne begivenheder og arrangementer med
dem du kender, eller gi’ os et LIKE på Facebook, hvor begivenheder bliver opdateret, og hvor vi ofte
lægger stemninger ud fra dagligdagen på Lindegaarden.
Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Kulturstedet Lindegaardens Venner.
Kongens Lyngby d. 5. juni 2017

KOMMENDE KONCERTER 2017 - 2018
Åbningskoncert fredag 29. september:
Musik fra alle verdenshjørner
Sydamerikanske overraskelser og Poul Rovsing Olsen.
Signe Asmussen, sopran, Frederik Munk, guitar, Ulla Miilman, flöjte, Anette Slaatto, viola, Christian
Martinez, slagtöj, Jonathan Slaatto, cello.
Fredag 27. Oktober:
”The Red Violin”
Klangkunstneren Anja Kreysing i samarbejde med Prof. Helge Slaatto:
Stumfilm fra 1920’erne med live musik og Schoenbergs ”Verklärte Nacht”, udført af Professor Helge
Slaattos mesterklasse studenter fra Hochschule für Musik der Universität Münster, Tyskland.
Fredag 24. November:
Andreas Brantelid og Katrine Gislinge
Andreas Brantelid, cello ( DR Kunstner 2017), Katrine Gislinge, klaver
Værker af Anton Webern, Peder Gram, Tchaikowsky og Schostakowitsch
2018
Lørdag 27. januar kl.16 og søndag 28.januar kl.16
NYT EXTRA ARRANGEMENT:
MUSIK OG FILM:
Film om henholdsvis Rued Langgaard og Pelle Gudmundsen Holmgreen. Nightingale Kvartetten og
Pellebanden spiller.
Fredag 23. Februar:
Hommage a Per Nørgård:
Per Nørgård opus 1 (kvartet for fløjte, violin, viola, cello og klaver) og Inger Christensens
”Sommerfugledalen”.
Erik Kaltoft, Klaver, Irena Kavcik, fløjte, Helge Slaatto, violin, Anette Slaatto, viola, John Ehde, cello.
Recitation: N.N.
Fredag 23. marts: (Ret til ændring af dato forbeholdes)
Nordiske romancer og sange af Nielsen, Sibelius, Grieg og Nørgård.
Helge Slaatto, violin, Anne Mette Stæhr, klaver
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk

Fredag 27.april:
Musik og Dans:
Fremførelse af Bo Andersens værk "Det brændende tre" for solo bratsch og dans.
Dirigent: Flemming Windekilde.
Koreografi Pernille Garder, og Bo Andersens værk for Kammerkoret Hymnia og Anette og Helge
Slaatto.
Programmet byder også på ballader og virelais fra den tidlige middelalder.
Kuratorer Anette og Helge Slaatto
Kongens Lyngby april 2017

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: info@kulturstedetlindegaarden.dk
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NYHEDSBREV SOMMEREN 2017
●
●
●
●
●
●

DONATION FRA SYDBANK
DONATION FRA SONNING-FONDEN
DONATION FRA KNUD HØJGAARDS FOND
RENOVERINGEN AF VESTRE LÆNGE
SOMMERFERIE
BILLETTER TIL LINDEGAARDSKONCERTERNE og SØNDAGS-MATINÉERNE

Kære Alle

DONATION FRA SYDBANKS FOND
Det er virkelig en fantastisk begivenhed, at Sydbanks Fond har været generøse og har doneret
kr 50.000,- til renoveringen af Vestre Længe. Vi er alle meget taknemmelige, og glæder os til den
festlige begivenhed, som finder sted i salen:
Onsdag d. 5. juli kl 15.00 i salen på Lindegaarden
- hvor selve overrækkelsen kommer til at finde sted.
Alle er velkomne til at komme forbi, for at hilse på og få et lille glas og et jordbær.

Træulds isoleringen på loftet over stuerne er skubbet til side for at der kan blive
bygget brandskillevægge.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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”GULD I POSTKASSEN” FRA SONNING-FONDEN
Men ikke blot Sydbanks Fond har set venligt mod den igangværende renovering af Vestre Længe,
også Sonning-Fonden har doneret kr. 50.000,- til projektet. Det er en stor gave, og vi vil forvalte
midlerne på den aller omhyggeligste vis.

Næstformand i Fonden, Bo Krogh er, sammen med byggeudvalgets formand, Sten Langvad, yderst
aktive i forbindelse med den igangværende renovering.

DONATION FRA KNUD HØJGAARDS FOND
Og endelig, her for et par dage siden, modtog den kommende række af Søndags-Matinéer endnu en
donation. Matinéerne har allerede modtaget støtter fra Karla og Jørgen Storcks fond, og vi er meget
lykkelige over, at dette nye initiativ, som Niels Halse og Marianne Lund har kurateret, nu endvidere
har modtaget på kr. 25.000,- fra Knud Højgaards Fond.

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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SOMMERFERIE
Det omfattende renoveringsprojekt finder sted hen over sommeren, hvor både fondens bestyrelse
og byggeudvalget er travlt beskæftiget med at styre projektet. Det er mange beslutninger, der skal
tages hånd om, og det er en fantastisk frivillig indsats, der bliver ydet fra de aktive omkring
Kulturstedet Lindegaarden. STOR TAK til alle de aktive.
Dog er der i ferietiden ikke mange arrangementer på Lindegaarden, blandt andet fordi der skal
lakeres gulv i den store sal. Men efter sommerferien er der fuld aktivitet igen, og du kan se på den
mange arrangementer enten ved at gå på Facebook eller vores hjemmeside
www.kulturstedetlindegaarden.dk

BILLETSALGET TIL LINDEGAARDSKONCERTERNE OG SØNDAGSMATINÉER
Nu er billetsalget til både Lindegaardskoncerterne og Søndgs–Matinéerne gået i gang. Du kan sikre
dig billetter, blot ved at klikke lige HER
Hav en dejlig sommer!

Venlig hilsen
Lindegaardens Venner
Jytte Kløve, formand
Kongens Lyngby 2. juli 2017

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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DONATION FRA VELUXFONDEN
YAMAHA FLYGEL
”MUREN ER FALDET”
DONATION TIL LINDEGAARDSKONCERTERNE
BILLETTER TIL MUSIKKEN PÅ LINDEGAARDEN

Kære Alle
Vi håber, at I har nydt sommeren, selvom den jo ikke har været så varm, som så ofte før. Men på
den anden side, så er det let at holde aktivitetsniveauet oppe, når temperaturen er moderat. Og det
er, hvad vi har gjort på Lindegaarden, hvor Bygmestrene nu har afsluttet opsætning af brandvægge
og revet en mur mellem stuerne ned, sådan at vi nu kan se hvor smukt proportionnering af den nye
stue i Vestre Længe er blevet. Det har krævet mange timer fra også de frivillige på Lindegaarden,
som har været virkelig aktive og støttet op omkring projektet. Nu er forudsætningerne for at
indsende den midlertidige ibrugtagningstilladelse
opfyldt, og ansøgningen afsendt, og vi venter spændt
på tilbagemelding.

”GULD I POSTKASSEN”
FRA TUBORFONDET
HÅNDBYGGET YAMAHA FLYGEL
Imens alt dette sker har vi arbejdet med
tilrettelæggelsen af både Lindegaardskoncerterne og
de kommende Søndags-Matinéer. I den forbindelse har
det altid ærgret os, at vi benyttede så mange penge
på at indleje flygel til koncerterne. Den velvillige
donation fra TUBORGFONDET var oprindelig givet til
leje og stemning af flyglet. Men de to kuratorer har
fået tilladelse fra TUBORGFONDET til at ændre denne
betingelse om leje til at vi i stedet kan lise et flygel
med forkøbsret. Disse to engagerede medlemmer af
Vennernes bestyrelse Anette Slaatto og Niels Halse,
begge kuratorer for henholdsvis Lindegaardskoncerterne
og Søndags-Matinéerne, har nu fundet frem til et fantastisk
Yamaha flygel, som ankommer til Lindegaarden indenfor kort tid.
Allerede til den første Søndags-Matiné d. 14 september vil du kunne
høre tonerne fra Lindegaardens nye flygel.
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LINDEGAARDSKONCERTERNE OG SØNDAGSMATINÉER BILLLETSALGET ER GÅET IGANG
Se her hvor mange spændende oplevelser du kan få på Kulturstedet Lindegaarden og købe
billetter HER

De to plakater sættes ind her hver på en hel side

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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TIL NYE MEDLEMMER
Mange af Jer, som modtager nyhedsbrev fra Lindegaardens Venner kender historien om,
hvordan Kulturstedet Lindegaarden er opstået. Men der er kommet hele tiden nye
medlemmer til og derfor vil vi gerne fortælle den gode historie endnu engang til:

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN VOKSER VED FRIVILLIGEHED
Kulturstedet Lindegaarden er opstået ved, at en række frivillige i en årerække har kæmpet
for at indsamle midler for at etablere en selvejende fond, med det formål at erhverve den
firelængede Lindegaard i Bondebyen, og skabe et kultursted der. Det er lykkedes, og
Kulturstedet Lindegaarden er siden 2013 blevet drevet af frivillige, som via foreningen
Lindegaardens Venner arrangerer koncerter og andre musikbegivenheder, foredrag,
arrangementer for børn og meget mere. Fonden Kulturstedet Lindegaarden har siden
overtagelsen arbejdet på at søge midler til restaureringen af Lindegaarden, og har i det
sidste års tid modtaget flere donationer til den første del, som er restaureringen af Vestre
Længe. Den reaturering er netop nu i fuld gang.

GI’ EN HÅND MED
Den frivillige indsats kommer fra rigtig mange forskellige mennesker, med hver deres baggrund og evner, men vi
søger endnu flere til at dele opgaverne med, bla til:
BESTYRELSESARBEJDE
HJEMMESIDE
IT -TEKNIK
REGNSKAB
SKRIVE TEKSTER / REFERATER
HÅNDVÆRK
HAVE
RENGØRING
BAGE
HYGGE
Har du lyst til at høre om stedet og være med til at løse de fremtidige opgaver på Kulturstedet Lindegaarden, så
kig forbi enten til:
ÅBEN SØNDAG: 2. søndag kl 10 - 14 i alle måneder,
eller
KONTORTID: Mandag 10 – 12. Tirsdag 18 – 20. Fredag 10 – 12.
Se mere om Kulturstedet Lindegaarden HER
Jytte Kløve
Kulturstedet Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby, august 2017
VENNERNES BESTYRELSE:
Formand Jytte Kløve, næstformand Dorete Dandanell, Anette Slaatto, Niels Halse,
Willy Pouelsen. Suppleanter: Niels Friderichsen, Lise Gaarde.

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

Side 3/5

Det Grønne Område skrev om det nye flygel
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Venlig hilsen
Lindegaardens Venner
Jytte Kløve, formand
Kongens Lyngby august
2017
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STUERENE ER BLEVET TAGET I BRUG
KOM OG NIS MED OS
ANDREAS BRANTELID
KOMMENDE LINDEGAARDSKONCERTERNE

Kære Alle
Det har været en fantastisk tid her i november, hvor vi har kunnet tage stuerne i brug. Der er sådan
et smukt lys i rummet her på denne årstid, og de egner sig virkelig godt til både foredrag,
musikbegivenheder, generalforsamlinger eller din egen fest i de hyggelige lokaler. Vi håber at du har
lyst til at fortælle dine egne venner om de nye STUER. Informationernerne omkring udlejningen
ligger klar på vores hjemmeside, hvor du kan se hvornår der er ledigt og andre detaljer HER

KOM OG NIS MED OS
SØNDAG D. 10. DECEMBER 11- 16
Vennerne julestartede med at binde adventskranse sammen
med børnene for ikke så længe siden. Men her på søndag,
glæder vi os til igen at NISSE med børnene. Med røde hjerter i
vinduerne byder vi indenfor i de gamle, nyrenoverede stuer til
en rigtig julehyggedag for børn og forældre og bedsteforældre,
og for ung og gammel, for onkler og tanter, for lille og stor, for
nabo og genbo.Der er varm chokolade, kaffe, gløgg, og vi har
bagt skønne kager, som du kan købe til rimelige priser.

ANDREAS BRANTELID – få biletter tilbage
TORSDAG 22. DECEMBER KL 19.30
Det var en stor glæde for Kulturstedet Lindegaarden, at der var
totalt udsolgt til både Lindegaardskoncerten med Andreas
Brantelid og til middagen fra Frøken Friis og til. Men blot 10
dage før koncerten fik Brantelid en mulighed for at spille Wiener
Musikverein, og denne store chance kunne han ikke lade gå fra
sig. På den baggrund blev koncerten i oktober erstattet med
cellisten Jonathan Swenson, der spillede sammen med den
svenske klavervirtuios Bengt Fosberg, også her for fulde huse.
Vi er meget glade for, at den succesfulde 30 årrige Brantelid
tilbød at flytte den ventede koncert d. 22. december, således at
de koncertgæster, som oprindeligt havde erhvervet billet til
koncerten i oktober, derved fik både oplevelsen af den unge
Swensen, men oveni gratis Brantelid koncerten d. 22 december.
Enkelte af de koncertgængere, som havde købt billet, var
imidlertid forhindret i at deltage d. 22. december, og derfoe er
der GANSKE FÅ BILETTER TILBAGE
til den kommende koncert her lige op under jul. Du kan købe
biletter til en stor oplevelse med Brantelid og Fosberg: HER
Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Konegns Lyngby 4. december 2017
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DET STORE PROJEKT STARTER OP I 2018
NYTÅRSKONCERT SØNDAG den 14. JANUAR
ÅBENT HUS: 50 GANGE = 2000 TIMER

Kære Alle

NU ER DET VIRKELIGHED
I mere end 10 år har entusiaster og ildsjæle fokuseret på det mål, som vi nu er nået til. Derfor er
det en helt særlig stor glæde at skrive nytårsbrev i år, fordi Kulturstedet Lindegaarden nu har
modtaget den første store donation på 12 millioner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formål.
Lindegaarden kan nu se frem til at blive både restaureret og forskønnet til gavn for både gårdens
bygningskulturelle værdi, men også til glæde for de mange mennesker, som benytter Kulturstedet.
Både Fondens bestyrelse, styregruppen og byggeudvalget er i fuld gang med at forberede og
tilrettelægge den kommende udvendig restaurering af tag og fag, og vi forventer, at de første
fysiske tiltag vil gå i gang i løbet af foråret.
2018 bliver et spændende år, og vi ser frem til at informere om, hvordan det store projekt skrider
frem.

NYTÅRSKONCERT SØNDAG D. 14. JANUAR KL 15.00
Festlig nytårskoncert med BALDANSEORKESTERET

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Søndag d. 14/1 kl. 15 spiller Baldanseorkestrets otte musikere op til nytårskoncert på Kulturstedet
Lindegaarden i Bondebyen,og skaber en festlig optakt til det nye år med smukke og lystige
dansetoner.
De fleste har hørt Johan Strauß’ vals “An der schönen, blauen Donau” og H. C. Lumbyes
“Champagnegalop”. Begge værker er repræsentanter for en tradition, der opstod i Wien i første
halvdel af 1800-tallet, nemlig det borgerlige bal. Det blev den helt store forlystelse over hele
Europa, og danse som lanciers, kvadriller af alle slags, valse, polkaer, mazurkaer og galopper
opnåede umådelig popularitet i vide kredse.
Musikken til dansene blev leveret af tidens store mestre som Schubert, Strauß, Lumbye og Sousa,
men også en række, nu ukendte, komponister bidrog, og i deres store produktion gemmer sig rene
små perler, passende til en nytårskoncert!.
Baldanseorkestret består af otte musikere (strygere, blæsere og klaver), som ved siden af deres
virke som musikere, organister og undervisere plejer deres levende interesse for balmusikken.
Orkestret har endvidere indspillet to cd’er, som netop hedder Baldanse 1 & 2.
Der er altså lagt op til en sprudlende eftermiddag på Kulturstedet Lindegaarden, hvor publikum
bliver ført igennem en levende musikalsk verden af i går og i forgårs - alt under afslappede former
og med mulighed for at købe forfriskninger undervejs! ….
Og så kunne et jo være, at man blev budt op til en lanciers til levende musik og med kyndig
instruktion!
KØB BILLETTER HER

50’ ÅBEN SØNDAG
ÅBENT HUS d. 14. januar 2018 kl 10 -14
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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AT TÆNKE SIG: 2000 timers frivilligt arbejde på Lindegaarden – alene på de Åbne Søndage!
Der er vi faktisk rigtig stolte af. Kulturstedet Lindegaarden har en stærk og engageret skare af
frivillige, som bakker op omkring stedet, og søndag d. 14. januar er det 50. gang, at frivillige har
sat hinanden stævne på gården for at tage hånd om de mange opgaver, som skal klares.
Vi har regnet på, hvor mange timer, der er blevet skænket til projektet alene på de Åbne Søndage,
og det er mindst 2000 timer. Det vil vi gerne fejre ved at invitere til Åbent Hus på gården mellem kl
10 – 14. Vi bager en Bladsølvskage og serverer et glas portvin, og vi vil stå klar til både at fortælle
om den kommende restaurering, men også vise dig rundt på gården, hvis du ikke før har set det
store potentiale, som Kulturstedet Lindegaarden indeholder. Vær velkommen!
Vi lægger løbende nyt ud på Facebook, som du er velkommen til at like, følge og dele.
Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 29. december 2017
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