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LINDEGAARDSKONCERTERNE - MUSIK OG FILM
NIGTHINGALE KVARTETTEN HAR MODTAG CARL NIELSEN PRISEN
Nightingale Kvartetten lørdag d. 27. januar kl. 16
Pellebanden søndag d. 28. januar kl. 16
Gratis Kagebord fra Frøken Friis

HUSK:
 NYTÅRSKONCERT SØNDAG den 14. JANUAR
 ÅBENT HUS, søndag d. 14. januar: 50 GANGE = 2000 TIMER

MUSIK & FILM weekend på Lindegaarden

Med den første Lindegaardskoncert i 2018 åbner musikforening Klang Hjulet op for noget
helt nyt. Det finder sted i weekenden lør. d. 27. og søn. d. 28. januar.

NIGHTINGALE KVARTETTEN

LØRDAG EFTERMIDDAG D. 27. JANUAR KL 16

Det starter lørdag 27.9. kl 16 med fremvisning af Peter Aalbæk Jensens mesterlige portrætfilm om
komponisten Rued Langgaard efterfulgt af den prisvindende Nightingale kvartetten som fremfører
hans musik. (se foto, stort udvalg findes på kvartettens hjemmeside:
http://www.nightingalestringquartet.com/). Nightingalekvartetten har vakt international opsigt med
deres indspilning af alle Langgaards strygekvartetter og blev nyligt hædret med Carl Nielsen
prisen. Se mere om Lindegaardskoncerterne MUSIK OG FILM HER
BILLETTER: http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx
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PELLEBANDEN

SØNDAG EFTERMIDDAG D. 28. JANUAR KL 16.00

Om søndagen er det Pelle Gudmundsen-Homgreen som er i fokus: Der vises Birgit Tengbergs fine
portræt film om komponisten, og Pellebanden spiller hans musik. Pellebanden består af Helge
Slaatto og Anne-Marie Kjærulff (DR symfoniorkester), violiner, og Anette Slaatto, bratsch, og det
unge cellotalent Julie Tandrup Kock, som nyligt havde stor succes som solist med Amatørsymfonikerne i Elgars cellokoncert. Søndagens program afsluttes med Wienervals, og
GRATIS KAGEBORD SØNDAG FRA FRK. FRIIS.

PROGRAM
Helge Slaatto, Anne-Marie Kjærulff, violiner, Anette Slaatto, viola, Julie Tandrup Kock, cello – spiller,
Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Derefter Birgit Tengbergs film om komponisten. Se mere HER
BILLETTER
http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter.aspx
LINDEGAARDS KONCERTERNE, har med stor tak modtaget støtte: STATENS KUNSTFOND, OTICON
FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN OG KARLA
STORCHS OPTIMISTFOND, 15. JUNI FONDEN, KNUD HØJGAARDS FOND, SOLISTFORENINGEN OG
FÖRDERVEREIN DER MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER
HUSK ALLEREDE PÅ SØNDAG D. 14 JANUAR KL 10 – 14

50’ ÅBEN SØNDAG - ÅBENT HUS d. 14. januar 2018 kl 10 -14

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. 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!
BLADSØLVSKAGE
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OG HUSK:

Festlig NYTÅRSKONCERT med BALDANSEORKESTERET

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. Der er 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!
KØB BILLETTER HER
Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 12. januar 2018
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ÅBEN SØNDAG D. 8. APRIL 10 - 14
SØNDAGS-MATINÉ D. 15. APRIL KL 15 - 17
LINDEGAARDSKONCERT FREDAG D. 20. APRIL KL 18
Aftenarrangement - Med døden til middag Onsdag d. 25. april Kl 18 – 20

Så smukt faldt forårslyset ind på Lindegardens gule væg i går på påskens sidste dag, og grønkålen er
begyndt at sætte nye skud, for at vokse og komme med gule blomster i maj.

ÅBEN SØNDAG i morgen D. 8. APRIL Kl 10 - 14.

Som altid den 2. søndag i måneden 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. Du skal være hjertelig velkommen til at kigge indenom, og se hvor mange
forandringer, der er sket på Lindegaarden.
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Indenfor har aktiviteterne været mange i den senere tid, hvor der blandt andet er sat en "ny gammel
dør" ind i entreen i Vestre Længe, sådan at der er adgang til vores kontor, også når STUERNE er lejet
ud, som de ofte er. Her ses Alf Mikkelsen igang med det store arbejde.
Det er en stor glæde for os, at der er så stor en interesse for at benytte de nye lokaler i Vestre Længe.
Se HER, hvad det koster og om der er ledigt, hvis du har et arrangement, et foredrag eller måske en
fest, som du gerne vil holde på Lindegaarden enten i STUERNE (50 personer) eller i SALEN (150
personer).

SØNDAGS-MATINÉ D. 15. APRIL Kl. 15 - 17
GUITAR KVARTET ”ERLENDIS QUARTET”

Der vil være guitarmusik af international klasse når guitarkvartetten Erlendis kommer på
besøg søndag d. 15. april kl. 15 på Kulturstedet Lindegaarden. Kvartetten består af fire
unge musikere med uddannelse først i Polen, deres hjemland, og senest på
konservatoriet i København, og allerede med en stor og flot international karriere bag sig.
Overalt bliver de modtaget begejstret af publikum og presse, der fremhæver deres
ungdommelige tilgang til musikken og deres ’telepatiske sammenspil’. Det er altid en stor
oplevelse at møde ’Erlendis’. I Danmark har de netop vundet den fornemme førstepris i
DRs kammermusikkonkurrence, 2017.
Inspiration finder de overalt i musikkens verden, og et af kvartettens kendetegn er, at de skræddersyr
deres program til hver enkelt koncert. I Søndags-matinéernes ånd vil de derfor præsentere et farverigt
program med musik fra mange forskellige perioder og genrer, så publikum kommer til at møde både
’andalusiske suiter’, ’fandangoer’ og ’cubanske landskaber med regn’ af bl.a. komponister
som Brouwer, Piazzolla, Boccherini og J.S. Bach. ’Erlendis’ er islandsk og betyder ’uden grænser’!
Entré: Kr. 100. Medlemmer af Lindegaardens Venner: Kr. 75. Børn gratis.
Køb billetter HER
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LINDEGÅRDSKONCERT
SØNDAG D. 20. APRIL 2018 KL. 19:30 (middag kl. 18:00):
GEORG PHILIPP TELEMANNS SKATKISTE
Elephant House Quartet

Elephant House Quartet, med Bolette Roed på blokfløjter (DK)(foto), Aureliusz Golinski på violin (PL),
Reiko Ichise på gambe (UK) og Allan Rasmussen på cembalo (DK) spiller musik af G. P.
Telemann. Denne gruppe er en sammensætning af internationale musikere, der har
helliget sig barokmusikken, på den mest fantasifulde måde man kan ønske sig.
Hør mere om musikken og se Elephant House Quartet HER
Køb billetter HER
Lindegaardskoncerterne er kurateret af Anette Slaatto og Helge Slaatto fra foreningen
Klanghjulet, og koncerterne er arrangeret i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden.
Vi er taknemmelige og stolte over, at Lindegaardskoncerterne har modtaget støtte fra:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS
FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERVEREIN DER
MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.

Aften-arrangementet
Med døden til middag. Onsdag d. 25. april Kl 18 - 20

Center for Sundhed og Omsorg, Sundhedscenter LTK i samarbejde med Dansk Røde Kors

Vi skal blive bedre til at tale om døden. For gør vi det, er vi bedre rustet den dag vi bliver ramt af
alvorlig sygdom. Derfor inviterer vi grøn puls og deres netværk til at tale om døden sammen med
andre over et hyggeligt måltid. Arrangementet er skabt i samarbejde med Dansk Røde Kors. Medbring
en ret til fælles glæde. Tilmelding senest d. 18. april til Henriette Tybjerg på
mail henriette@henriettetybjerg.dk. Se endvidere vedlagte program for Grøn Puls 65+.

Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby d. 7. april 2018
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• LINDEGAARDSKONCERT FREDAG D. 20. APRIL KL 18
• Aftenarrangement - Med døden til middag onsdag d. 25. april Kl 18 – 20

LINDEGÅRDS-KONCERT
SØNDAG D. 20. APRIL 2018 KL. 19:30 (middag kl. 18:00):
GEORG PHILIPP TELEMANNS SKATKISTE
ELEPHANT HOUSE QUARTET

Bolette Roed spiller på flere forskellige blokfløjter
Vær velkommen til årets sidste Lindegaards-koncert med Elephant House Quartet. Denne gruppe er
en sammensætning af internationale musikere, der har helliget sig barokmusikken, på
den mest fantasifulde måde man kan ønske sig. Denne aften spiller Elephant House Quartet værker
fra Georg Philipp Telemanns Skattekiste, og det er med Bolette Roed på blokfløjter (DK)(foto),
Aureliusz Golinski på violin (PL), Reiko Ichise på gambe (UK) og Allan Rasmussen på cembalo
(DK) spiller musik af G. P. Telemann.
Middag fra Frk. Friis
Hvis du har lyst til at spise middag fra Frk. Friis før koncerten, så består den af kylling stegt
med ingefær & fersken, serveret med basmatiris, naanbrød & råkost. Til dessert er der
rabarber trifli med pistachenødder.
Sidste frist for bestilling af billetter til både koncert og middag er ons. d. 18. april kl 12.00
Hør mere om musikken og se Elephant House Quartet HER
Køb billetter HER
Lindegaards-koncerterne er kurrateret af Anette Slaatto og Helge Slaatto fra foreningen
Klanghjulet, og koncerterne er arrangeret i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden.
Vi er taknemmelige og stolte over, at Lindegaards-koncerterne har modtaget støtte fra:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS
FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERVEREIN DER
MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.
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AFTENARRANGEMENT
Med døden til middag. Onsdag d. 25. april Kl 18 - 20
Center for Sundhed og Omsorg, Sundhedscenter LTK i samarbejde med
Dansk Røde Kors.

Vi skal blive bedre til at tale om døden. For gør vi det, er vi bedre rustet den dag vi bliver ramt af
alvorlig sygdom. Derfor inviterer vi grøn puls og deres netværk til at tale om døden sammen med
andre over et hyggeligt måltid. Arrangementet er skabt i samarbejde med Dansk Røde Kors. Medbring
en ret til fælles glæde. Tilmelding senest d. 18. april til Henriette Tybjerg på
mail henriette@henriettetybjerg.dk. Se endvidere vedlagte program for Grøn Puls 65+.

Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 16. april 2018
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SLOTS TRIOEN SØNDAG D. 13. MAJ 15 – 17 I STUERNE
TAK TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND
TAK TIL HØJGAARDS FOND
JEPPE TØNSBERG TIRS. D. 15. MAJ KL 17 – 18.30
ÅBEN SØNDAG D. 13. MAJ 10 –14 (MORGENKAFFE 9.30)
LINDEGAARDS-KONCERTERNES PROGRAM 2018-2019
SØNDAGS-MATINÉERNES PROGRAM 2018-2019

Kære Venner
NU er det forår, og grønkålen skyder med raketfart. Man kan netop nu lige akkurat ane ansatsen til
de gule rapsblomst lignende blomster, som om kort tid vil stråle i solskinnet. Historien fortælles, at
kommer der en bi til denne blomst, for bagefter at besøge et pæretræ, så kommer der ingen pærer
af den blomst!

SØNDAG D. 13. MAJ 15-17
SØNDAGS-MATINÉ
SLOTS TRIOEN

Søndags-Matinéerne har i den første Matiné -række 2017 -2018 med stor TAK modtaget støtte fra
Jørgen og Karla Storchs Optimistfond, Tuborgfondet og Knud Højgaards Fond.
Matinéerne er kurateret af Niels Halse, Marianne Lund og Lone Bang Hemmet.
Se mere om musikken og arrangementer på vores hjemmeside HER
Entre: Kr. 100,- inklusiv kaffe og Lindegaardskage, men kun kr 75.- som medlem af Lindegaardens
Venner. Børn kommer gratis ind.
Køb billetter via vores hjemmeside HER – eller ved døren på dagen.

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

Side 1/5

NYHEDSBREV MAJ 2018

SLOTS TRIOEN
Slots Trioen har sammensat et program til eftermiddagen, der præsenterer iørefaldende toner fra
Mozart til Beatles i arrangementer, der viser alle de smukke og specielle klanglige muligheder, der
opstår, når man sætter to klarinetter sammen med en fagot - lyse og mørke træblæserklange
mellem hinanden. Slots Trioen, der består af klarinettisterne Finn Jacobsen og Niels Halse og
fagottist Bo Bache, fik oprindelig sit navn, da den optrådte ved indvielsen af Slotsarkaderne i
Hillerød. Siden har musikerne spillet ved bryllupper og fødselsdage, i biblioteker og ved
kirkekoncerter, hvor de altid har lagt vægt på fortællingen om musikken og komponisternes stræben
i enhver tidsalder efter det skønne og overraskende. Mozarts divertimenti, the Beatles’ sange,
Sidney Bechets ’Petite Fleur’ rummer alle disse musikalske kvaliteter. Det viser Slots Trioen i deres
uhøjtidelige kaffe-koncert.
TAK TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND
TAK TIL KNUD HØJGAARDS FOND
Det har været en fantastisk første sæson 2017 – 2018, hvor SØNDAGS-MATINÉERNE har præsteret
et meget spændende og varieret program. Det er derfor med allerstørste glæde at SøndagsMatinéer netop har modtaget donationer til den kommende sæson 2018 – 2019 fra både Lyngby Taarbæks Kulturfond og fra Knud Højgaard Fond, som begge ligeledes bakkede op omkring det nye
initiativ i denne sæson.

ÅBEN SØNDAG d. 13. maj 10 - 14
Hver gang vi når til den 2. søndag i
måneden mødes frivillige på Lindegaarden
for at give ne hånd med de mange
praktiske opgaver. På de søndage kommer
mange forbi, for at se stedet og hører om
Kulturstedet Lindegaarden. Du skal være
velkommen til at lægge din vej forbi, og vi
starter dagen med morgenkaffe og
rundstykker kl 9.30, og går i gang med det
praktiske kl 10.00. Ved 12 tiden spiser vi
frokost, og nogle går hjem kl 14, mens
andre bliver lidt endnu. Programmet for
den kommende søndag handler blandt
andet om at rydde op i søndre længe og
reparerer et sted, hvor gulvet i Stuerne
ikke har det så godt.
APPELDOORN
Netop nu står Apeldoorn tulipanerne i fuldt
flor, som vi lagde sidste efterår. De er
placeret midlertidigt i en cirkel rundt om
flagstangen, fordi vi tænker, at når der i
dette år skal stillads op rundt om
Lindegaarden for at kunne restaurere tag
og fag, så skulle de ikke stå inde under
dette og stråle – der hvor ingen kunne se
deres store skønhed.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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TIRSDAG den 15. MAJ KL. 17 – 19

FORTÆLLEAFTEN - PÅ VEJ HJEM JEPPE TØNSBERG - FORTSÆTTELSE FRA 6. MARTS

Den legendariske forhenværende stadsarkivar Jeppe Tønsberg har allerede besøgt Kulturstedet
Lindegaarden i marts måned. Men Jeppe Tønsberg havde så mange fortællinger på hjertet, at vi har
fået mulighed for at se den forhenværende stadsarkivar endnu engang, hvor han vil berette i billeder
og ord om den sydlige del af Lyngby Hovedgade. Det sker blandt andet på baggrund af hans seneste
bogudgivelse ”Lyngby i 90 år”. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Det vil være muligt at
købe kaffe og vin.
LINDEGAARDS KONCERTERNE
Vi har nu afsluttet denne sæson 2017 -2018 Lindegaards-koncerter i samarbejde med Klanghjulet.
De har været godt besøgt af et veloplagt publikum, og oplevelserne har været helt fantastiske. Vi vil
gerne endnu engang sige tak til de mange og betydningsfulde fonde, som har muliggjort denne
koncerrække med virkelig store og internationale navne som Andreas Brantelid, Boeltte Roed og ikke
mindst de to kuratorer Anette og Helge Slaatto.
Lindegaard koncerterne har med stor tak modtaget støtte fra Otticon Fonden, Augustinus Fonden,
Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Lyngby Optimisterne
og Förderverein der Musikhochschule Münster.
DEN KOMMENDE LINDEGAARDS – KONCERTRÆKKEN 2018 - 2019
Allerede nu ligger programmet for den kommende sæson 2018 -2019 klart, og der er virkelig meget
at glæde sig til. Blandt andet kan du fredag d. 26. oktober komme til at opleve MICHALA PETRI, som
spiller sammen med brachisten Anette Slaato på brach og Hans Andersen på klaver. Men også
ANDREAS BRANTELID får vi at høre igen. Så sæt kryds i kalenderen d. 18. december.
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SØNDAGS-MATINÉERNE 2018 – 2019
Også programmet for de kommende SØNDAGS-MATINÉER er kommet på plads, takket være de to
kuratorer Niels halse og Marianne Lund, som nu har inviteret Lone Bang Hemmet ind i deres gruppe,
for at hjælpe med det store arbejde det er at tilrettelægge hele 9 Søndags-Matinéer. Den nye sæson
starter en september eftermiddag med komponisten Frans Baks fødselsdags koncert allerede søndag
d. 9. september kl 15. Her inviterer Frans Bak, en af Danmarks mest succesfulde film- og tvkomponister os på opdagelse i filmens og filmmusikkens 'nordic noir'-verden. Henrik Saxgreens
fotos, Josefine Cronholms stemme og strygekvartetten Live Strings, samt selvfølgelig Frans Bak og
hans musik.r tak modtaget støtte fra: STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN,
AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA

FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERVEREIN DER
MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.

LINDEGAARDS
KONCERTERNE
, har med stor
tak modtaget
støtte fra:
STATENS
KUNSTFOND,
OTICON
FONDEN,
AUGUSTINUS
FONDEN,
LYNGBYTAARBÆK
KOMMUNES
KULTURFOND,
JØRGEN &
KARLA
STORCH'S
OPTIMISTFON
D, KNUD
HØJGAARDS

NYE KONTORTIDER
MANDAG 10 – 12
TIRSDAG 18 – 20
TORSDAG 18 - 20

Det er en virkelig glæde for Kulturstedet Lindegaarden, at Stuerne falder i folks smag, og de er ofte
lejet ud til både foredrag, møder, generalforsamlinger og fest. Det betyder, at der er en øget trafik af
borgere, som komme forbi for enten at se Stuerne, som kan huse 50 personer eller Salen, hvor man
kan være helt op til 150 personer. Derfor har vi nu flytte kontordagen om fredagen over til torsdag
aften. Du skal være velkommen til at komme forbi og se de nyrenoverede Stuer her i det smukke
forårslys.

Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 3. maj 2018

støtte fra: STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HÜNSTER.
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LINDEGAARDS KONCERTERNE, har med stor tak modtaget støtte fra: STATENS KUNSTFOND, OTICON
FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA
STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF
1921, FÖRDERVEREIN DER MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.
LINDEGAARDS KONCERTERNE, har med stor tak modtaget støtte fra: STATENS KUNSTFOND, OTICON
FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA
STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF
1921, FÖRDERVEREIN DER MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.
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NABOMØDE fredag d. 2. februar
FASTELAVNS-BAGE-BOLLE-DAG søndag d. 4. februar i Stuerne
DET SUBLIME I MUSIKKEN – SØNDAGS-MATINÉ søndag d. 4. februar i Salen
FASTELAVN – SLÅ KATTEN AF TØNDEN søndag d. 11. februar

OG HUSK – NYT LINDEGAARDS-KONCERT PROJEKT:

MUSIK OG FILM – LINDEGAARDSKONCERT ALLEREDE HER I WEEKENDEN

NABOAFTEN - KYNDELMISSE
FREDAG d 2. FEBRUAR KL 19.00
At tænde lys i anledning af Kyndelmisse er stemningsgivende i sig selv. Men netop denne dag er
jo tidspunktet, hvor halvdelen af vinteren er
forbi, og efter gammel skik fejres det altid d. 2.
februar ved at tænde lys.
Lindegaardens Venner indbyder alle gode naboer
i Bondebyen til en hyggelig aften i stuerne, hvor
vi gerne vil fortælle om de mange initiativer og
begivenheder, som finder sted på Lindegaarden.
TILMELDING SENEST TIR. D. 30. JANUAR.
Send en mail og fortæl hvor mange I kommer:
info@kulturstedetlindegaarden.dk

FASTELAVNS-BAGE-BOLLE-DAG
SØNDAG D. 4. FEBRUAR Kl. 13-16
Der kommer til at dufte HELT vidunderligt i
Stuerne, når vi går i gang med at bage
fastelavnsboller i de nyrenoverede Stuer på
Lindegaarden
Pris: kr. 100,- pr. familie: Voksen + 2 børn.
Tilmelding:
INFO@KULTURSTEDETLINDEGAARDEN.DK
TILMELDING SENEST TORSDAG D. 1. FEBRUAR
Se mere www.kulturstedetlindegaarden.dk/
koncerter og arrangementer

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk
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SØNDAG D. 4. FEBRUAR Kl. 15-17
Søndags-Matiné
Det sublime i musikken!
”Hvorfor si’r det pludselig ’pauw’, når vi rammes af musikken?” Tanker fremlagt i et causeri af
professor i retorik, Christian Kock, belyst med smukke, rammende musikeksempler spillet af
cellisten Julie Tandrup Kock.
Hvad tænder vi på i et stykke musik….og hvad er det, der får os til at sige: Det her er genialt?
På Kulturstedet Lindegaarden kan man søndag d. 4/2 kl. 15-17 opleve et koncertforedrag af
professor i retorik, Christian Kock og cellist Julie Tandrup Kock, hvor de undersøger, om man kan
opstille en formel for, hvilke musikalske virkemidler, der skaber et hit! Kan man pege på, hvorfor det
er, at vi bliver grebet af musikken. Er der nogle helt entydige æstetiske og retoriske virkemidler i
musikken, der får os til at synes, at lige her er musikken fantastisk? Disse spørgsmål stiller Christian
Kock og Julie Tandrup Kock i deres koncertforedrag– en ny genre inden for musikalsk optræden og
formidling, med musikeksempler hentet fra Johann Sebastian Bachs suiter for cello.….og de prøver
også at give et svar!
Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, udover almindelig musikalsk nysgerrighed over
for musik. Entréen er kr. 100
Køb biletter www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter og arrangementer

Christian Kock er professor i retorik ved Københavns Universitet og har skrevet adskillige bøger om
politisk retorik og argumentation. Han har også forsket i æstetiske og retoriske virkemidler i
litteratur og musik, og er i øvrigt mangeårig amatørmusiker.
Julie Tandrup Kock er uddannet på det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Syddansk
Musikkonservatorium, Northwestern University, USA, samt Conservatorio della Svizzera Italiana.
Julie er aktiv både som solist, orkestermusiker og kammermusiker i Danmark og i
udlandet.
Køb biletter www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter og arrangementer

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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SØNDAG d. 11. FEBRUAR KL 10 – 14
ÅBEN SØNDAG

Om formiddagen og indtil kl 14 inden Søndags-Matinéen er der Åben Søndag, hvor alle er velkomene til at
kigge forbi, for at se Lindegaarden eller måske gi’ ern hånd med til de mange opgaver, som skal klares for at
gården kan blive vedligeholdt og fornyet. Alle er velkomne.

HUSK -

I den kommede weekenden præsenterer musikforening KlangHjulet noget helt nyt på Lindegaarden:
MUSIK OG FILM - LINDEGAARDSKONCERT
LØR. D. 27. OG SØN. D. 28 JANUAR
Som noget helt nyt byder Lindegaarden på kombinationen musik og film: Det starter lørdag 27.1.
kl 16 med fremvisning af Peter Aalbæk Jensens mesterlige portrætfilm om komponisten Rued
Langgaard efterfulgt af den prisvindende Nightingale Kvartetten som fremfører hans musik. (se om
den prisvindende kvartet på deres hjemmeside, http://www.nightingalestringquartet.com/ )
Nightingalekvartetten har vakt international opsigt med deres indspilning af alle Langgaards
strygekvartetter og blev nyligt hædret med Carl Nielsen prisen.
KØB BILLETTER WWW.KULTURSTEDETLINDEGAARDEN.DK/KONCERTER OG ARRANGEMENTER

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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Om søndagen (28/1 kl.16) er det Pelle GudmundsenHomgreen som er i fokus: Der vises Birgit Tengbergs
fine portræt film om komponisten, og Pellebanden
spiller hans musik. Pellebanden består af Helge Slaatto
og Anne-Marie Kjærulff (DR symfoniorkester), violiner,
og Anette Slaatto, bratsch, og det unge cellotalent Julie
Kock, som nyligt havde stor succes som solist med
Amatørsymfonikerne i Elgars cellokoncert. Søndagens
program afsluttes med Wienervals og ……………………..
GRATIS KAGEBORD FRA FRK. FRIIS

FACEBOOK
Lige nu er vi netop ved at lægge sidste hånd på to historiske foredrag – ét i slutningen af februar og
ét i marts. Gå ind på hjemmesiden og følg med i havde der kommer af koncerter og arrangementer,
og følg os på Facebook.

Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 24. JANUAR 2018
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NYHEDSBREV JUNI 2018
Kulturstedet Lindegaardens Venner <info@kulturstedetlindegaarden.dk>
Fri 6/22/2018 11:07 AM
To: flute45@hotmail.com

<flute45@hotmail.com>;

DRONEOPMÅLING AF LINDEGAARDEN
SANKT HANS HEKSEN
SOMMERFERIE
ÅBEN SØNDAG 8. JULI KL 10 - 14
FOLKEUNIVERSITETET
TEATER PÅ LINDEGAARDEN

Kære Sommer-Venner

DRONEOPMÅLING AF LINDEGAARDEN

Det var en fantastisk begivenhed, at se Lindegaarden blive målt op udvendigt med en drone her i denne uge. Det var ikke
blot selve bygningen, som blev opmålt, men også arealerne rundt om gården og over til den anden side af Peter Lunds Vej.
Det sker blandt andet fordi der i 2019 bliver påbegyndt etablering af et larvandsprojekt, hvori der indgår et gadekær,
placeret netop dér foran Lindegaarden, hvor det lå i gamle dage. Vi arbejder på, at Lindegaardens have, rent landskabsarkitektonisk, kommer til at udgøre en harmonisk helhed sammen med det nye gadekær. I den kommende uge vil Gården
også blive opmålt indvendigt, således at alle præcise informationer er på plads, når restaureringen af de ydre rammer, tag
og fag, påbegyndes. Planlægningsarbejdet er i gang, og det fysiske bliver nok indledt omkring årsskiftet.

SANKT HANS HEKSEN

Det var en stor oplevelse at gå i gang med at skabe en stemningsfuld heks
med billedhuggeren Stine Ring Hansens fantastiske maske til Sankt Hans
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/archive
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bålet, som, som skulle brændes af i Folkeparken ved Lyngby Sø. Den har
fået strithår af stjernekastere. 25 æsker stjernekastere gik der til den
”paryk”. Mens vejrguder var imødekommende, da vi lavede heksen lørdag
d. 16. juni, så ser det straks værre ud, med vejrudsigten for d. 23. juni,
idet den tørre sommer har bevirket, at der er blevet bålafbrændingsforbud.
Derfor kommer Lindegaardens heks til at vente et helt år, på sin grumme
skæbne på bålet.
Stor tak til Røde Kors på Lyngby Hovedgade for alt det brugte tøj, som vi
kunne benytte til heksene.

SOMMERFERIE PÅ KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
MANDAG D. 2. JULI – MANDAG D. 6. AUGUST

Der bliver i dagligdagen lagt virkelig mange frivillige timer på
Lindegaarden, og vi er meget taknemmelige for de mange engagerede
Lindegaards Venner, som bakker op omkring stedet, både med hensyn
mange praktiske ting, men også i relation til pasning af vores kontor, som
har åbent: Mandag – 10 – 12, tirsdag og torsdag 18 – 20.
De frivillige holder således sommerferie fra kontortiden i perioden:

SOMMERFRI
MANDAG D. 2. JULI – MANDAG D. 6. AUGUST

UDLEJNING AF SALEN OG STUERNE I SOMMERFERIEN

Men det betyder ikke, at du ikke kan henvende dig på mail til Kulturstedet
Lindegaarden med ideer eller spørgsmål. Det kunne måske være, at du
havde lyst til at leje de stemningsfulde Stuer eller Salen? For det er et
fantastisk sted at holde møde, konference, bryllup eller fest. Tænk, at
kunne mødes udenfor på gårdspladsen inden middagen eller at
tilbringe pausen under mødet en sommer dag under Linde-træet!
Se mere om leje af salen eller stuerne HER

HAR DU LYST TIL AT GI’ EN HÅND MED?
Det kunne jo også være, at du havde lyst til at deltage i gruppen af
frivillige, som er med til at præge Lindegaarden netop i denne tid, hvor der
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/archive

2/5

29/6/2018

Mail - flute45@hotmail.com

sker så mange spændende nye ting. Vi har opgaver nok, og stor brug for
flere ”hænder” og ”hoveder” til alt det, som der bliver udviklet og nytænkt
netop nu. Skriv en mail til os, hvis du har lyst til at deltage på
info@kulturstedetlindegaarden.dk

ÅBEN SØNDAG 8. JULI KL 10 - 14
Det er altid på den 2. søndag i måneden, også i sommerferien, at de
frivillige Venner, som har tid og lyst, mødes på Lindegaarden for at gi’ et
nap med. Her er du altid velkommen til at komme forbi og hilse på: Vi gir’
en kop kaffe og glæde os til at fortælle dig om Gården og
fremtidsudsigterne.
Vær velkommen

EFTER SOMMERFERIEN
Når vi kommer over på den anden side af sommerferien, starter den nye sæson med både teaterforestillinger, foredrag via
Folkeuniversitetet, Lindegaardskoncerter, Søndags-Matinéer og meget andet.

TEATER PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D. 19. AUGUST KL. 15
MEANINGLESSNESS
Opføres på engelsk
Vi glæder os meget til den kommen sæson, hvor vi nu kan indlemme endnu nyt kulturtilbud til alle borgere, idet vi har
indledt et samarbejde med Sorgenfri Teaterforening, der har Susanne Danig som formand, og du vil i den kommende sæson
kunne opleve 6 forestillinger.

Den første event eller performance har titlen Meaninglessness, og er en politisk manifestation fra nogle af Australiens mest
spændende kunstnere; instruktør/teaterrebel David Pledger og smykkekunstner/aktivist Susan Cohn. Den anerkendte
australske kunstner og juveler Susan Cohn står på scenen, hvor hun undersøger, hvordan en borger kan agerer proaktivt,
når hendes regering handler ud fra værdier, der er fjendtlige i forhold til hendes egne værdier.
I Meaninglessness forholder Cohn sig til dette spørgsmål, i mens hun fremstiller sine objekter, og således skaber hun en
metafor for forandring. Ved at blande objekter, tid og en simpel opgave, foreslår Cohn gavegivning som en stille subversiv
modgift mod samfundets angst over fremmede, den nyankomne, den anden.
Meaninglessness er en interdisciplinær forestilling, der bruger objekter, design, ord og billeder til i en direkte dialog at
konfrontere publikum med deres forhold til smykker og flygtninge.
Forestillingen rejser spørgsmålet om objekters betydning i vores liv. En diskussion der er udløst af den danske
”smykkelovgivning” fra 2016, der krævede at betydningsløse smykker kunne konfiskeres for at betale for flygtninges ophold i
Danmark. Som fik Cohn til at reflektere over hendes eget lands flygtningepolitik. Hun engagerer publikum i en samtale om
smykkers sociale, politiske og historiske betydning, for at finde en vej til at forstå den vanskelige situation fordrevne
mennesker i dag er havnet i.
Du kan om allerede om 14 dage købe billetter, som koster kr. 100 kr./ung 50 kr.
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/archive
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FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN
Kommer for første gang til Lyngby-Taarbæk
ART NOUVEAU – I SKØNHEDENS TJENESTE
3 tirsdage I STUERNE
Kl. 10.15 – 12.00

Tir. d. 11. sept.
Tir. d. 18. sept
Tir. d. 25. sept.
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Tilmeld dig nu!
Halvdelen af pladserne er allerede revet væk!
Prisen er kr. 500,- for alle tre tirsdage (incl. kaffe) og du kan bestille billetter HER

FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN
Folkeuniversitetet i København rykker nu her i september for første gang til Lyngby-Taarbæk, og på Kulturstedet Lindegaarden vi er stolte over at
kunne byde velkommen til tre tirsdage, hvor du kan høre om en af kunsthistoriens markante stilperioder.
Art Nouveau, der betyder ny kunst, var en stilretning, der udspillede sig i årtierne omkring 1900. Bevægelsen søgte at skabe en moderne stil, der
nedbrød det dominerende hierarki indenfor kunsten, således at kunsthåndværk, grafik, interiørdesign og arkitektur smeltede sammen og vægtedes
på lige fod. Kunstnere, designere og arkitekter skabte et nyt æstetikbegreb, der kredsede om kvinden, naturen og skønheden i et organisk, slynget
og dekorativt formsprog.
Forelæsningsrækken kommer omkring denne kunstneriske strømning, sådan som den udfoldede sig i flere af Europas store byer. Kunstnere og
arkitekter som Alphonse Mucha, Hector Guimard, Gustav Klimt og Antoni Gaudi, der på trods af forskelle og variationer i udtryk, samledes om troen
på skønhedens forvandlende og frigørende kraft.
Se Folkeuniversitetes øvrige program HER

SØNDAGS - MATINÉ
SØNDAG D. 9. SEPTEMBER KL 15.00
FRANS BAK FØDSELSDAGS-KONCERT
Sæson starter en septembersøndag med komponisten Frans Baks fødselsdags koncert.
Her inviterer fødselaren, som er én af Danmarks mest succesfulde film- og tvkomponister os på opdagelse i filmens og filmmusikkens 'nordic noir'-verden. Henrik
Saxgreens fotos, Josefine Cronholms stemme og strygekvartetten Live Strings, samt
selvfølgelig Frans Bak og hans musik. Du kan allerede nu sikre dig billetter til denne
Matiné.
Pris kr. 100,Er du medlem af Lindegaardens Venner er prisen kr. 75,Børn er altid gratis.
Køb billetter HER.

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/archive
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LINDEGAARDS-KONCERTERNE
FREDAG D. 28. SEPTEMBER KL 19.30
EDVARD GRIEG OG NORDISKE ROMANCER
I ANLEDNING AF 175 ÅRET.
Medvirkende: Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stæhr, klaver.
HER kan du se mere om sæsonens første Lindegaards-Koncert og købe
billetter. Samtidig kan du også se menuen, som du kan få til middag før
koncerten.

LINDEGAARDS-KONCERTERNE, der bliver kurateret af Anette

Slaatto, som du kan komme til at høre på bratsch også i denne sæson, og
professor i Münster, Helge Slaatto, der også optræder til den første koncert
sammen med Anne Mette Stæhr.

LINDEGAARDS-KONCERTERNE har med stor tak modtaget støtte

til de 6 koncerter i 2018 - 2019 fra Statens Kunstfond, Lyngby-Taarbæk
Kommunes Kulturfond, Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards
Fond, 15. Juni Fonden, Dansk Komponistforenings Produktpulje, Jørgen og
Karla Storchs Optimistfond samt Dansk Tennisforbund.

Du kan se alt det der sker på
Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside
Go’ sommer og venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 22. juni 2018

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/archive
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HISTORISKE DAGE
PÅ LINDEGAARDEN

"Derfor vandt svenskerne"
I løbet af 1600-tallet gik Sverige fra at være
”lillebror” i Norden, til at blive Danmark-Norges
”storebror” og den dominerende magt i
Nordeuropa. Ikke mindst da Sverige erobrede
Skåne, Halland og Blekinge, som trods flere
forgæves forsøg, aldrig kom tilbage på danske
hænder.
Men hvorfor vandt svenskerne? Kom og hør cand.
mag i historie og formidling Anders Lundt Hansen
fortælle om årsagerne til og følgerne af
svenskekrigene, der også satte lokale spor, fx
omkring Mølleåen med militære anlæg etc.

Billetter á 50 kr. købes i døren.

HISTORISKE DAGE
PÅ LINDEGAARDEN
BESTÅR AF TRE
FORDRAG

Torsdag d. 22. februar
kl. 19-00 - 21.00 ”Derfor vandt
svenskerne”, holdt af
Anders Lundt Hansen
Tirsdag d. 6 marts, kl
17 - “Lyngby i 90 år”,
holdt af
Jeppe Tønsberg
Onsdag d. 15 marts, kl
19-21 - "På sporet af
1. Verdenskrig", holdt
af René Rasmussen

NYHEDSBREV
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LINDEGAARDS
KONCERT

Schubert på Lindegaarden
Her kan du opleve Christina Bjørkøe fremføre et af
Schuberts hovedværker, den højt elskede
Forellekvintet. Hun er en af Danmarks førende
pianister, og er også internationalt anerkendt. Hun
vil spille sammen med Helge og Anette Slaatto (
violin og viola ) Julie Tandrup Kock (cello) og Frank
Reinecke (kontrabas).
Denne aften får du desuden muligheden for også at
opleve to uropførelser af Schuberts “Ländler”,
fremført af de to prisbelønnede musikere
kontrabassisten Frank Reinecke fra Tyskland og
violinisten Helge Slaatto. Komponisten Peter Bruun
skrev en duo til Helge og Anette Slaatto, der også
uropføres til denne koncert. Valdemar Lønsted
læser denne aften endvidere op fra sin Schubert
biografi.

LINDEGARDS
KONCERT

Fredag d. 23 februar,
kl 19:30-22
Vil du spise middag
på Lindegaarden før
koncerten? Koncert
billetter m. middag
kan købes inden
onsdag d. 21. februar
kl.11. Ellers kan man
købe billetter i døren
på dagen fra kl 19
Find billetter her:
https://billetfix.dk/da
/lindegaards-koncertper-nrgard-og-dendanske-sang/

NYHEDSBREV
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GENERALFORSAMLING

Lindegaardens venner
holder generalforsamling
Mandag d. 26 februar, kl 19:30 i Stuerne afholder
Lindegaardens Venner generalforsamling. Kom op oplev
Elverhøjkoret, der indleder arrangementet med sang og
deltag derefter i generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og

fremtiden
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede
driftsregnskab
5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af
kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

GENERALFORSAMLING

Mandag d. 26 februar,
kl 19:30 i Stuerne
Elverhøjkoret
indleder
arrangementet med
sang
Alle er velkomne
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DET STORE PROJEKT STARTER OP I 2018
NYTÅRSKONCERT
ÅBENT HUS: 50 GANGE = 2000 TIMER

Ville det være muligt at skrive noget om film/musik eftermiddagene den 27./28.
januar ? fordi det ligger i januar og fordi det er et nyt tiltag.
Fe:
I weekenden 27./28. januar præsenterer musikforening Klang Hjulet noget nyt :
Lørdag kl 16 vises en portrætfilm om den danske komponist Rued Langgård, og Nightinggale-kvartetten, der lige
har modtaget Nielsen-prisen, spiller en af hans strygekvartetter. Den 28.januar kl 16 kan man se portræt-filmeen
om komponisten Pelle Gudmundsen Holmgren, en legende i det danske musikliv, og Pellebanden spiller en af hans
strygekvartetter. Om søndagen den 28,.1. er der gratis kagebord !
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, og kan se frem til at blive både renoveret 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 renovering af tag og fag, og vi forventer, at de første
fysiske tiltag vil gå i gang i det tidlige forår. 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
www.kulturstedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk
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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 BILETTER HER

50’ ÅBEN SØNDAG
ÅBENT HUS d. 7. januar 2018 kl 14 -16
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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. 7. 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 2000 timer. Det vil vi gerne fejre ved at inviterer til Åbent Hus på gården mellem kl 14 – 16. Vi
bager en Lindegaardskage og serverere et glas portvin, og vi vil stå klar til både at fortælle om den
kommende renovering, men også vise dig rundt på gården, hvis du ikke før har set det store
potentiale, som Kulturstedet Lindegaarden indeholder: Vær velkommen
Venlig hilsen
Jytte kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 28. december 2017
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⚫

5 ÅRS FØDSELSDAG

⚫

DRONEOPMÅLNG

⚫

KONTORET I SOMMERHI
ÅBNER IGEN
MANDAG D. 6. AUGUST

Kære sommer Venner
Det begyndte med at Lyngby-Taarbæk Kommune ville sælge Lindegaarden til
lejligheder. Det synes formanden for Bondebylauget, Niels Friderichsen og en
række borgere ikke om, de ville gerne have gården som kultursted. De dannede
Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden – nu Lindegaardens Venner – og
knoklede i tre år med at skaffe penge til at danne en fond, så de kunne købe
gården af kommunen. Det skete 13. juli 2014 for en tikrone. En af betingelserne
var, at fonden selv skulle skaffe penge til renovering af gården, der var forsømt.
Ved hjælp af sponsorer og frivilligt arbejde er Vestre Længe sat i stand og kan
udlejes, og de 12 mio. kr. for A.P.Møllers Fond skal nu sikre gårdens tag og
mure. Arbejdet går formentlig i gang sidste på året.
På grund af sommerferie fejres 5-års fødselsdagen her i nyhedsbrevet!
Men det betyder ikke, at vi aktiviteterne ikke fortsætter på gården.
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Opmåling af Lindegaarden
For nylig blev Lindegaarden målt op med en
drone udvendigt. Men her forleden blev selve
bygningsmassen registreret med en
laserscanner. Det er helt utroligt, at man kan gå
rundt på gården med så lille et instrument og
registre alle detaljer - vægge, døre og spær.
Det finder sted til brug for den kommende
restaurering.
Klik gerne HER og se hvor fantastisk ny
teknologi optegner den aldrende Lindegaard fra
1846!

Og mens sommersolen stråler fra en skyfri
himmel, glæder vi os over, at den lille bitte
køkkenhave med urter står udenfor Stuernes
dør, sådan at de, som lejer stedet, kan plukke
lidt persille, romaring eller purløg til anretning.
Du kan også leje Stuerne – eller Salen til dit
møde, en generalforsamling eller en fest, du skal
holde. Se hvor enkelt det er HER.
NS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN,
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN &
KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS
FOND OG 15. JUNI

God sommer og venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 13. juli 2018DNUD HÜNSTER.
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⚫

MEANINGLESSNESS

⚫

FOLKEUNIVERSITETET - UDSOLGT

⚫

TEATER PÅ LINDEGAARDEN

⚫

DAMEN I MIDTEN - FORTÆLLEAFTEN

⚫

LIV I LYNGBY
30. AUGUST OG 1. SEPTEMBER

Kære Lindegaards Venner
JULEMÆND OM SOMMEREN
Mens vi alle gik og nød den fantastisk varme sommer, holdt Julemændenes Laug deres generalforsamling på
Lindegaarden. Anette Hartung var forbi, og tog dette herlige billede ved af de gæve julemænd i ”arbejdstøjet”.
Men nu går vi fra sommerferie over til den kommende sæson 2018 – 2019, hvor vores kontor er åbent som
sædvanligt: Mandag 10 – 12, tirsdag og torsdag 18 – 20. Du er altid velkommen til at komme forbi i
åbningstiderne eller har du lyst til at gi’ en hånd med omkring alt det praktiske, så vær velkommen på Åben
Søndag, som altid er d. 2. søndag i måneden kl. 10 – 14, og her næste gang er det søndag d. 9. september.
SORGENFRI TEATERFORENING PRÆSENTERER SAMMEN MED KULTURSTEDET LINDEGAARDEN:

TEATER PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D. 19. AUGUST KL. 15

MEANINGLESSNESS (Fremføres på engelsk)
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En performativ samtale om objekter og mennesker med den australske smykkedesigner Susan
Cohn.
Det er med stor begejstring og forventninger, at vi åbner sensommeren op med det nye
teatersamarbejde med Sorgenfri Teaterforening, og det sker med en performance, som fremføres på
engelsk:
Meaninglessness er en politisk manifestation fra nogle af Australiens mest spændende kunstnere;
instruktør/teaterrebel David Pledger og smykkekunstner/aktivist Susan Cohn. Den anerkendte
australske kunstner og juveler Susan Cohn står på scenen, hvor hun undersøger, hvordan en borger
kan agere proaktivt, når hendes regering handler ud fra værdier, der er fjendtlige i forhold til hendes
egne værdier.
Meaninglessness er en interdisciplinær forestilling, der bruger objekter, design, ord og billeder til i
en direkte dialog at konfrontere publikum med deres forhold til smykker og flygtninge.
Forestillingen rejser spørgsmålet om objekters betydning i vores liv. En diskussion, der er udløst af
den danske ”smykkelovgivning” fra 2016, der krævede, at betydningsløse smykker kunne
konfiskeres for at betale for flygtninges ophold i Danmark. Som fik Cohn til at reflektere over hendes
eget lands flygtningepolitik. Hun engagerer publikum i en samtale om smykkers sociale, politiske og
historiske betydning, for at finde en vej til at forstå den vanskelige situation fordrevne mennesker i
dag er havnet i.
I Meaninglessness forholder Cohn sig til dette spørgsmål, i mens hun fremstiller sine objekter, og
således skaber hun en metafor for forandring. Ved at blande objekter, tid og en simpel opgave,
foreslår Cohn gavegivning som en stille subversiv modgift mod samfundets angst over fremmede,
den nyankomne, den anden.
Instruktør David Pledger - www.notyet.com.au - prisvindende scenekunstner, kurator og aktivist
inden for scenekunst, visuel kunst og mediekunst i Australien, Asien og Europa.
Kunstner Susan Cohn, juveler, designer og kurator, der arbejder på tværs af kunsthåndværk og
design ved hjælp af en række medier fra smykker til installation, fotografi og video. Cohn modtog for
nylig Australien Councils 2017 Visual Artist Award. Lysdesigner Martin Danielsen.
Billetter via Sorgenfri Teaterforenings website: http://www.sorgenfriteaterforening.dk/ Eller
Køb dem på Kulturstedet Lindegaardens website:
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d00a0e59cf
Eller
I døren fra en time før begivenheden.
Billetter koster kr. 100 kr./unge 50 kr.

LIV I LYNGBY

”Liv i Lyngby” er overskriften på Handelsforeningens
store årlige fejring af byen, som forgår
LØRDAG D. 1. SEPTEMBER 11 – 22
Men allerede to dage inden varmer vi op til den store
begivenhed med en fortælleaften i anledning af
Magasins 150-års jubilæum. Det sker i et frugtbart
samarbejde med Historisk Topografisk Selskab:
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MODEN i MAGASIN

TORSDAG d. 30. AUGUST 19 -21
DAMEN I MIDTEN – MODE GENNEM 150 ÅR

JULIA LAHME
Forfatter, powerblogger og trendsetter Julia Lahme fortæller om Magasins satsning på mode ud fra
sin bog "Moden i Magasin i 150 år", udgivet i anledning af jubilæet. Bogen fra Gads Forlag kan købes
til en særpris á 200 kr. (butikspris 250 kr.)
ENTRE: 50 kr. Medlemmer: 30 kr. Billetter løbes i døren.

l 14.15 - 15.15: Lær at danse folkedans. Spillemandsdansens fantastiske musiker vil spille op til folkedans, og
trænede folkedansere vil lære kunsten fra sig. Gratis.
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8.
(Aflyses hvis det regner)
LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL 12 – 13
I LYNGBY BYMIDTE
ELVERHØJKORET SYNGER DANSKE SANGE
Hvis du møder op i Lyngby denne dag mellem kl 13
og 14 kan du flere forskellige steder i byen støde ind
i Elverhøjkoret, som vil gå rundt i byen, stoppe op
og synge en dansk sang for til sidst at syngende at
gå op mod Kulturstedet Lindegaarden for at friste
børn fra 5 år og deres familie til at tage op opleve
”Fortællinger under Lindetræet”.
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LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL 13.15 - 14.15
I GÅRDEN PÅ KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
FORTÆLLINGER UNDER LINDETRÆET
LAURA KRAMIS WRANG
Mød storyteller Laura Kramis Wrang, der vil
tryllebinde børn og voksne i fantasiens og
fortællingens land. For børn fra 5 år. Gratis.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL 14.15 - 15.15
I GÅRDEN PÅ KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
LÆR AT DANSE FOLKEDANS

Spillemandsdansens fantastiske musiker vil
spille op til folkedans, og trænede folkedansere
vil lære kunsten fra sig. Gratis.
(Aflyses hvis det regner).

SØNDAGS – MATINÉ
SØNDAG D. 9. SEPTEMBER KL 15.00
FRANS BAK FØDSELSDAGS-KONCERT
Matiné-sæsonen starter en septembersøndag med
stor filmmusik på Kulturstedet Lindegaarden.
Den internationalt anerkendte filmkomponist Frans
Bak lægger vejen forbi Kulturstedet Lindegaarden
med sit spektakulære show ´Sound of North´.
Er du medlem af Lindegaardens Venner er prisen kr
75,-. Børn er altid gratis.
Køb billetter HER.
”Sound of North”: Danske TV-serier har i de senere år med deres ´nordic noir´- stemning haft
enorm international opmærksomhed, og sammen med Sarah Lunds sweater fra ”Forbrydelsen” har
også musikken til serien været meget i fokus. Denne musik er skrevet af den danske filmkomponist,
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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jazzmusiker m.m. Frans Bak. Også den amerikanske genindspilning, ”The Killing”, kaldte på Frans
Bak som komponist. Mange andre danske, f.eks. ”Nicolaj og Julie”, og udenlandske serier har haft
Bak på lydsporet.
Her i årets første søndags-matiné på Kulturstedet Lindegaarden fremmaner Frans Bak på key-board
den særlige ´nordic noir´ -stemning fra serierne i en flot fremførelse med Henrik Saxgreens fotos,
Josefine Cronholms stemme og strygekvartetten Live Strings.
Koncerten blev sidste år fremført for fulde huse i Koncertkirken i København, og nu er det altså
lykkedes at engagere den spændende komponist og hans forestilling ´Sound of North´ til
Kulturstedet Lindegaarden. Arrangementet begynder kl. 15 i de hyggelige og specielle rammer i den
store sal på Lindegaarden.
Se mere om musik og arrangementer på vores website, hvor du kan købe billetter hele
døgnet rundt:
https://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter-og-arrangementer.aspx

FOLKEUNIVERSITETET I
KØBENHAVN
ART NOUVEAU – I SKØNHEDENS TJENESTE
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Tirsdag d. 11. sept. tir. d. 18. Sept, tir. 25. sept.

UDSOLGT

Der er desværre ikke flere pladser tilbage på denne foredragsrække fra Folkeuniversitetet i København, men hvis
du har fået lyst til at følge en af de spændende
foredragsrækker, kan du gå ind på Folkeuniversitetets
øvrige program HER
FREDAG D. 29
Du kan se alt det, der sker på
Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside
Vi glæder os til at mødes med Jer alle på Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 16. august 2018 h

FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA
STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF
1921, FÖRDERVEREIN DER MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.
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LIV I LYNGBY
1. SEPTEMBER
FORTÆLLINGER UNDER LINDETRÆET
13.15 – 14.15 for børn – gratis

GÅ MED ELVERHØJKORET OP TIL LINDEGAARDEN OG MØD

LAURA KRAMIS WRANG

Storytellereren Laura Kramis Wrang vil tryllebinde børn og
voksne i fantasiens og fortællingernes land. For børn f. 5 år.

14.15

LÆR AT DANSE FOLKEDANS

14.15 – 15.15

PÅ GÅRDSPLADSEN I DEN GAMLE FIRELÆNGEDE LINDEGAARD
SPILLEMANDSDANSENS engagerede musikere spiller op til
dans, og trænede folkedansere vil lære kunsten fra sig. GARTIS
www.kulturstedetlindegaarden.dk - AFLYSES HVIS DET REGNER

KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, PETER LUNDS VEJ 8, 2800 KONGENS LYNGBY

Efter de sidste 10.000 års hæsblæsende udvikling må man spørge sig selv: Hvad vil
fremtiden dog bringe?

Mange hævder, at fremtiden er umulig at forudsige, men det er Asger Høeg ikke enig i, fordi
vi mennesker netop er afhængige af den teknologiske udvikling. I løbet af de næste 100 år
vil informationsteknologien og bioteknologien blive totalt dominerende. Om 100 år vil vi
mennesker have indrettet vores samfund på en helt anden måde end tilfældet er i dag, og
den udvikling indenfor bioteknologien vil endog medføre at vi mennesker - arvemæssigt - vil
være helt anderledes indrettet end i dag."

2. NYHEDSBREV AUGUST 2018

DAMEN I MIDTEN – FORTÆLLEAFTEN
Torsdag d. 30. august
LIV I LYNGBY
Lørdag d. 1. SEPTEMBER
SØNDAGS-MATINÉ – FRANS BAK
Søndag d. 9. september

LIV I LYNGBY

Mange har sikkert modtaget Det Grønne Område og set det store program, som Liv i Lyngby tilbyder
alle. Hvis du ikke har modtaget den lokale avis, så kan du se programmet for byens fejring HER.
Kulturstedet Lindegaarden glæder sig til at være med til ar fejre byen, og vi starter et par dage før
selve byfejringen med en fortælleaften med:

JULIA LAHME

TORSDAG d. 30. AUGUST 19 -21
DAMEN I MIDTEN – MODE GENNEM 150 ÅR
Fortælleaften i anledning af Magasins 150 års jubilæum.
Forfatter, powerblogger og trendsetter Julia Lahme fortæller om Magasins satsning på mode ud fra
sin bog " Moden i Magasin i 150 år", udgivet i anledning af jubilæet.
Bogen fra Gads Forlag kan købes denne aften på Lindegaarden.
ENTRE: KR 50,-. Lindegaardens Venner kr 30,- eller KØB BILLETTER VED DØREN PÅ DAGEN
Arrangeret i samarbejde med Historisk

Topografisk Selskab:
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LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL 11 – 13
I LYNGBY BYMIDTE
ELVERHØJKORET SYNGER DANSKE SANGE
Hvis du møder op i Lyngby denne lørdag mellem kl 11
og kl. 13 kan du flere forskellige steder i byen høre
Elverhøjkoret synge, blandt andet på Torvet kl 11 og lidt
senere på biblioteket. Kl 13. vil Elverhøjkoret følge børn
og forældre, sammen med de udvalgte, som får plads i
hestevognen op til Lindegaarden på Peter Lunds Vej 8.
Her kan børn og voksne høre storytelleren Laura Kramis
Wrang fortælle historier for børn far 5 år.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 13
KØR MED HESTEVOGN TIL LINDEGAARDEN
Mødested: hjørnet af Kanalvej og Klampenborgvej
Mød op på hjørnet af Kanalvej og Klampenborgvej for at
få en tur i hestevogn op til Lindegaarden. Elverhøjkoret
vil følge hestevognen på vejen derop. Gratis.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL 13.15 - 14.15
I GÅRDEN PÅ KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
”FORTÆLLINGER UNDER LINDETRÆET”
LAURA KRAMIS WRANG
Mød storryteller Laura Kramis Wrang, der vil tryllebinde
børn og voksne i fantasiens og fortællingens land. For
børn fra 5 år. Gratis – også med en kop kaffe og
saftevand til børnene.

LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 13.45
KØR MED HESTEVOGN TIL LINDEGAARDEN
Mødested: Hjørnet af Kanalvej og Klampenborgvej
Har du lyst til at lære at danse folkedans, så kan du
starte med en tur i hestevogn. Mød op på hjørnet af
Kanalvej og Klampenborgvej for at få en stemningsfyldt
tur op til Lindegaarden.
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LØRDAG D. 1. SEPTEMBER KL 14.15 - 15.15
GÅRDSPLADSEN PÅ LINDEGAARDEN
LÆR AT DANSE FOLKEDANS

Spillemandsdansens fantastiske musiker vil
spille op til folkedans, og trænede folkedansere
vil lære kunsten fra sig. Gratis, også med en kop
kaffe. (Aflyses hvis det regner)

SØNDAGS - MATINÉ
SØNDAG D. 9. SEPTEMBER KL 15.00
FRANS BAK FØDSELSDAGS-KONCERT
Matiné-sæsonen starter en septembersøndag med
stor filmmusik på Kulturstedet Lindegaarden.
Den internationalt anerkendte filmkomponist Frans Bak
lægger vejen forbi Kulturstedet Lindegaarden med sit
spektakulære show ´Sound of North´.
Er du medlem af Lindegaardens Venner er prisen kr
75,-. Børn er altid gratis.
Køb billetter HER.
Danske TV-serier har i de senere år med deres ´nordic noir´ stemning haft enorm international
opmærksomhed, og sammen med Sarah Lunds sweater fra Forbrydelsen har også musikken til
serien været meget i fokus. Denne musik er skrevet af den danske filmkomponist, jazzmusiker
m.m., Frans Bak. Også den amerikanske genindspilning, The Killing, kaldte på Frans Bak som
komponist. Mange andre danske, f.eks. Nicolaj og Julie, og udenlandske serier har haft Bak på
lydsporet.
Her i årets første arrangement i serien Søndags-matinéer på Kulturstedet Lindegaarden fremmaner
Frans Bak på key-boards den særlige ´nordic noir´ -stemning fra serierne i en flot fremførelse med
Henrik Saxgreens fotos, Josefine Cronholms stemme og strygekvartetten Live Strings.
Koncerten blev sidste år fremført for fulde huse i Koncertkirken i København, og nu er det altså
lykkedes at engagere den spændende komponist og hans forestilling ´Sound of North´ til
Kulturstedet Lindegaarden. Arrangementet begynder kl. 15 i de hyggelige og specielle rammer i den
store sal på Lindegaarden.
Se en lille film om begivenheden HER
Se mere om musik og arrangementer på vores website, hvor du kan købe billetter hele døgnet
rundt: https://www.kulturstedetlindegaarden.dk/koncerter-og-arrangementer.aspx
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FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN
ART NOUVEAU – I SKØNHEDENS TJENESTE
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Tirsdag d. 11. sept. tir. d. 18. Sept, tir. 25. sept.

ER UDSOLGT
REDAG D. 29

Du kan se alt det der sker på
Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside

Vi glæder os til at mødes med Jer alle på Kulturstedet Lindegaarden
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 28. august 2018 h

FONDEN, AUGUSTINUS FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA
STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS FOND OG 15. JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF
1921, FÖRDERVEREIN DER MUSIKHOCHSCHULE MÜNSTER.
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LINDEGÅRDS-KONCERT
FREDAG D. 28. SEPTEMBER 2018 KL. 20.00
EDVARD GRIEG OG NORDISKE ROMANCER
Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stærh, klaver

Helge Slaatto - violin

LINDEGAARDS-KONCERTER 2018-2019
Vi har glædet os længe, og nu her, som altid på den sidste fredag i måneden, åbner vi 2018-19
sæsonens 6 Lindegaards-Koncerter. Vi er stolte over det fantastiske program, som kuratorerne
Anette og Helge Slaatto har sammensat til denne koncertrække. Du kan både komme til at
genopleve Andreas Brantelid (18. december), men du kan også komme til at høre den internationale
stjerne Michala Petri på blokfløjter (26. oktober), og i 2019 kan du bla. møde den unge, succesrige
Bjarke Mogensen på akkordeon (22.februar). På vores hjemmeside kan du altid se mere om
Lindegaardskoncerterne og købe billetter, måske blot til en enkelt koncert, eller til dem alle.
TAK
Vi er meget taknemmelige over, at vores samarbejdspartner Klanghjulet har modtaget støtte til
denne koncertrække fra en række fonde:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, 15.
JUNIFONDEN, DANSK TENNISFORBUND, LYNGBY OPTIMISTERNE og KNUD HØJGAARDS FOND

Anne Mette Stærh – klaver
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OLGA POLKA 19.30 – 20.00
Her til den første koncert starter vi op på en ny måde, idet der efter middagen, spilles op til dans
inden selve koncertensom starter kl 20.00.
Det er Olga Polka, der spiller dansk og nordisk spillemandsmusik fra 1700-tallet til i dag, og alle får
mulighed for at danse til musikken. Der fordres ikke kendskab til folkemusik og-dans.
Olga Polka består af: Klaus Helsøe - harmonika, Marianne Friis - guitar og Karen Andersen på
kontrabas.
EDVARD GRIEG OG NORDISKE ROMANCER 20.00 – 22.00
Helge Slaatto, violin og Anne Mette Stærh, klaver
Det er år 175 år siden at Edvard Grieg blev født, og denne begivenhed fejres mange stedet landet
over, og afspejler sig også i Lindegaards-Koncerternes indledende koncert.
PROGRAM:

Sonate nr. 2 op. 13. i G-dur

Sonaten blev dedikeret til den norske komponist og violinist Johan Svendsen.
Sonate nr. 3 op. 45 i c-mol. Sonate - et af Griegs absolutte mesterværker.
Romancer af Johan Svendsen, Jean Sibelius og Wilhelm Stenhammar
Anders Nordentoft: ”Atrani” for solo violin. (Nyt værk fra vores egen tid)
Komponisten vil selv være til stede og præsentere sit værk.
Klanghjulet fortæller i Deres koncertprogram at den norske komponist Edvard Grieg (1843-1907)
havde et meget nært forhold til Danmark og København og komponerede i 1868 sit mesterværk,
klaver koncerten i a-mol i Søllerød, ikke langt fra Lyngby! Intet er vel mere naturligt, end at det er
den norske violinist Helge Slaatto, der har spillet Grieg mange steder i verden, også i sit hjemland
ved Festspillene i Bergen og ved Grieg Festivalen i Oslo.
Helge Slaatto har i mange år været professor ved Musikhøjskolen i Münster i Tyskland. Han er
prisbelønnet for sit spil (Preis der Deutschen Schallplattenkritik) og har ofte koncerteret med
pianistinden Anne Mette Stæhr, ved SynCrete festivalen i Grækenland og Late Summer Festival i
København. Anne Mette Stæhrs indspilninger af blandt andet klaverkoncerter af Mendelssohn og solo
værker af Sofia Gubaidulina er blevet meget rost i dansk og International presse. Der er alle gode
grunde til at glæde sig!
Du kan læse mere om programmet HER
MIDDAG INDEN LINDEGAARDS-KONCERTEN kl 18.00
Det er en hyggelig tradition, at man kan spise middag inden Lindegaaards-Koncerterne, og den
starter kl 18. I år vil det være buffet fra Dancatering, og du kan se, hvad der vil der stå på
buffeten HER
Komponist Anders Nordentoft

Og HERUNDER TIL NOGET HELT ANDET:
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ÆBLEVÆRKSTED: ET ÆBLE OM DAGEN ……
ÆBLEHØSTEN NETOP NU
Lige nu bugner træerne med æbler, og det er ét af denne
årstids mest frydefulde oplevelser at tage fat om et æble,
dreje det let for at få det til at slippe grenen og mærke dets
form i hånden. Man tager det vilkårligt op til munden for at
nyde duften, før man sætter tænderne i og mærker den helt
særlige oplevelse det er, at få et helt friskt solmodent æble.
DET ALLERDEJLIGSTE ÆBLE
Vi har nok alle sammen et yndlingsæble. Måske er det ét, som vi lærte at kende i vores barndom,
eller ét der gror i vores egen have eller i naboens? Men har du en have, hvor æbletræer kan gro, så
har du nu mulighed for at lære, hvordan man poder en kvist fra dit yndlings-æbletræ over på dit
eget træ, sådan at du kan få det allerdejligste æble til at gro i din egne have. Du kan også vælge at
pode kviste på et helt ungt træ, hvis du har plads til endnu et træ i din have.
PODEKVISTE AFLEVERS 2. SØN. I OKT., NOV., DEC., JAN. 11-14
På Lindegaardens Æble-Værksted kan du indleve podekviste fra det træ, som du gerne vil pode på et
træ i din have. Det kan jo både være et spiseæble, men det kunne også være et madæble, et
gemmeæble, prydæble eller måske et dessertæble. Vi vil tilbyde, hen over vinteren, at opbevare
dine kviste på professionel vis indtil søndag d. 7. april, hvor du kan lære at pode din kvist på et
træ. Du kan aflevere dine podekviste d. 2. søndag i oktober, november, december og januar mellem
kl. 11 og kl. 14. på Lindegaarden. Netop på de dage holder de frivillige på Kulturstedet Lindegaarden
Åben Søndag, hvor vi mødes for at give en hånd med til de mange opgaver, som skal klares på den
gamle firelængede gård.
PODNING SØNDAG D. 7. APRIL 2019, 11 - 14
Det er Lars Søndergaard, æble-entusiasten, som bor i Bondebyen, der lærer kunsten fra sig denne
søndag på Lindegaarden. Det kommer til at foregå på gårdspladsen under Lindetræet, og der vil
være plads til max 50 personer. Du kan melde dig til dette projekt ved at sende en mail til
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk, og vi vil opdatere dig med mere viden om æbler, hvordan de
blomstrer, hvordan man kan kende det ene fra det andet, og hvordan man passer sine æbletræer.
Du kan se mere om, hvad der på den firelængede gård på Kulturstedet Lindegaardens hjemmeside

Vi glæder os til at mødes med Jer alle på Kulturstedet Lindegaarden

Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 16. september 2018 h
Se plakaten med forskellige sorter af æbler på den følgende side i i fuld størrelse.
Her kan du nyde – både formen på de enkelte æbler, men også gå i detaljer med,
hvor forskellige de er, når de bliver skåret over. Virkelig smukke!
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FONDEN, AUGUOMMUNES KULTURFOND, JØRGEN & KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD
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TEATER PÅ LINDEGAARDEN: ODYSSEUS 7. OKT.
SØNDAGS-MATINÉ: STORE CLAUS OG LILLE CLAUS 14.OKT.
ÅBEN SØNDAG 14. OKTOBER
LINDEGAARDSKONCERT: MICHALA PETRI 26. OKTOBER
MODERSMÅLSPRISEN 2018 TIL CARL ERIK SØRENSEN
SANGE OG CAUSERIER AF CARL ERIK SØRENSEN 4. NOV.
NYE BORDE MED STØTTE FRA NORDEAFONDEN
FORUNDERSØGELSER TIL RESTAURERING AF TAG OG FAG
Syldsten fra Søndre Længe

SORGENFRI TEATERFORENING PRÆSENTERER SAMMEN MED KULTURSTEDET LINDEGAARDEN:

TEATER PÅ LINDEGAARDEN
SØNDAG D. 7. OKTOBER 2018 KL. 15.00

Odysseus

af Det Lille Turneteater
Forestilling for børn fra 9 år
Skuespiller: Peter Holst
kontrabassist: Christian Glahn
Manuskript og instruktion: Kim Nørrevig
Bagtæppe: David Lewis
Velkommen til en af de mere opfindsomme og
fantastiske fortolkninger af Homers klassiske
beretning om Odysseus’ oplevelsesrige hjemrejse fra
Troja. Lad dig rive med sammen med skuespilleren
Peter Holst og kontrabassisten Christian Glahn og
fordyb dig i den gamle og episke fortælling om den
udfordrede Odysseus og hans lange rejse hjem.
Odysseus skyller i land på en strand i Ithaka, badet i
mørke og med vindens tuden i ørerne. Vor helt
hænger i laser, udmattet og forpint af den lange og
udmarvende rejse hjem fra krigen mod Troja. En
rejse fuld af farer og fristelser. Men trængslerne
ophører ikke ved hans tilbagevenden, for i den
mellemliggende periode er hans borg blevet besat,
hans kone, Penelope, belejret af utallige bejlere, og
hans søn, Telemachos, truet på livet. Børn fra 9 år og
voksne kan sammen opleve denne hæsblæsende og
action-fyldte fortælling. Kom, se, lyt og oplev den
store og nære fortælling. Lad dig rive med når Tilde tager os med på sin og Odysseus’ rejse.
Køb billetter HER eller i døren fra en time før forestillingen
Se mere om det lille Turnéteater HER
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SØNDAGS-MATINÉ
SØNDAG D. 14. OKTOBER 2018 KL. 15 -17

STORE CLAUS OG LILLE CLAUS
STORY-TELLER OG SANGER MARIANNE LUND
I en levende genfortælling, også ved hjælp af koreografi
og håndinstrumenter, fortæller sopran og story-teller
Marianne H. Lund H. C. Andersens komiske, dramatiske
og meget menneskelige eventyr. Forestillingen vil vække
minder hos de voksne og give børn en fantastisk
oplevelse.
Denne Matiné har modtaget særlig støtte til sopranen
Marianne Lund fra SOLISTFORENINGEN AF 1921
Søndags-Matinéerne er kurateret af Niels Halse og
Marianne Lund. Matinéerne har med stor TAK modtaget
støtte fra KULTURFONDE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
OG KNUD HØJGAARDS FOND.
Entré 100 kr. Medlem af Lindegårdens venner 75 kr. Børn
gratis.
Køb billetter HER
Hør et lille stykke fra forestillingen HER

FOREDRAG

MANDAG D. 22. OKTOBER 2018 KL. 17

"DET ER SVÆRT AT SPÅ –
MEN IKKE OM FREMTIDEN"
Grundlægger af Experimentarium
Asger Høegh.

Efter de sidste 10.000 års hæsblæsende udvikling må
man spørge sig selv: Hvad vil fremtiden dog bringe?
Mange hævder, at fremtiden er umulig at forudsige, men
det er Asger Høeg ikke enig i, fordi vi mennesker netop
er afhængige af den teknologiske udvikling. I løbet af de
næste 100 år vil informations-teknologien og
bioteknologien blive totalt dominerende. Om 100 år vil vi
mennesker have indrettet vores samfund på en helt
anden måde end tilfældet er i dag, og udviklingen
indenfor bioteknologien vil endog medføre at vi
mennesker - arvemæssigt - vil være helt anderledes
indrettet end i dag."
PRIS: Kr. 30,- Køb billetterne ved døren på selve dagen

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

Side 2/5

2. NYHEDSBREV SEPTEMBER 2018

LINDEGÅRDS KONCERT
SØNDAG D. 26. OKTOBER 2018 KL. 19.30

FRA BAROKKEN TIL VORES EGEN TID
Medvirkende:
Michala Petri - blokfløjte, Anette Slaatto -bratsch og viola d’amore og Hans Andersen - klaver.
PROGRAM:
Ib Nørholm: 3 værker for blokfløjte og klaver - forår - sommer - og efterår
Georg Philipp Telemann: Sonate for blokfløjte, bratsch og klaver.
Tomaso Antonio Vitali: Ciaconne for bratsch og klaver
Avo Pärt: Fratres for bratsch og klaver m.m.

Kl. 18 koncert med buffet.
Køb billetter HER:
Den 2. Lindegaardskoncert i år byder på et af de helt
store internationale navne Michala Petri på blokfløjte,
sammen Hans Andersen på klaver og med Anette Slaatto
på bratsch og viola d’amore. Anette Slaatto er den ene af
kuratorerne af Lindegaardskoncerterne sammen med sin
mand Helge Slaatto. På vores hjemmeside kan du altid se
mere om Lindegaardskoncerterne og købe billetter,
måske blot til en enkelt koncert, eller til dem alle. Du kan
læse mere om Lindegaards-Koncerterne HER
Læs mere om koncerten med Michala Petri HER

MIDDAG INDEN LINDEGAARDS-KONCERTEN kl 18.00
Det er en hyggelig tradition, at man kan spise middag inden Lindegaaards-Koncerterne, og
den starter kl 18. I år vil der være buffet fra Dan-Catering, og du kan se, hvad der vil der stå
på buffeten HER
TAK
Vi er meget taknemmelige over, at vores samarbejdspartner Klanghjulet, har modtaget støtte til
denne koncertrække fra en række fonde:
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, 15.
JUNIFONDEN, DANSK TENNISFORBUND, LYNGBY OPTIMISTERNE og KNUD HØJGAARDS FOND
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MODERSMÅL-PRISEN 2018
Carl-Erik Sørensen modtager Modersmål-Prisen

Virum-borger og forfatter til et hav af revytekster blandt andet til Cirkusrevyen, Carl-Erik
Sørensen, har netop modtaget Modersmål-Prisen. Du kan læse mere om den hæder, som Carl
Erik Sørens har modtaget i Det Grønne Område – eller HER
Vi er stolte af, at Carl Erik Sørensen netop skal performe i den kommende Søndags-Matiné:

SØNDAGS-MATINÉ

Søndag d. 4. november kl. 15

SANGE OG CAUSERIER
REVYFORFATTER CARL- ERIK SØRENSEN
Den tid vi lever, er bestemt ikke noget at grine af. Men det kan blive svært at ’la vær’, når en af
vore flittigste revyforfattere og landets bedste rimsmed Carl-Erik Sørensen vender det hele på
hovedet i et satirisk show. Han er blandt andet manden bag mange humoristiske tekster til
CIRKUS REVYEN.
PRIS: Kr 100,-. Medl. af Vennerne kr. 75,- Børn gratis
Køb billetterne HER eller ved døren på selve dagen
Se mere om arrangementer på Kulturstedet Lindegaarden
Søndags-Matinéerne er kurateret af Niels Halse og Marianne Lund. Matinéerne er med stor TAK

støttet af KULTURFONDEN LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE og KNUD HØJGAARDS FOND.
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GULD I POSTKASSEN:

TAK TIL NORDEA-FONDEN
Det har længe været en udfordring, at de borde, som vi
have i Vestre Længe ikke kunne klappes sammen, når der
var foredrag, reception eller andet i Stuerne. Derfor er vi
meget taknemmelige for, at Nordea-Fonden har støttet
Kulturstedet Lindegaarden med kr. 25.000,-.

STOR TRAVLHED PÅ
LINDEGAARDEN
Nu er processen for alvor gået i gang med hensyn
til at forberede den store restaurering af tag og
fag, som finder sted på baggrund af den
vidunderlige donation fra A. P. Møller Fonden.
Arkitekten Stein Hagen er rykket ind på
Lindegaarden med hæve– sænkebord og en stab af
erfarne eksperter, som skal bistå med at forberede
selve arbejdet, som fysisk kommer til at gå i gang i
maj- juni 2019.
I denne fase bliver det blandt meget andet
undersøgt, hvordan fundamentet på Lindegaarden
ser ud. Det var en positiv overraskelse, at syldsten
og fundament var i rimelig god stand, da
murermester Per Gudmandsen, gravede ned for at
tage det i øjesyn. Netop nu bliver der udført et
referencestykke på hvordan murværket skal
restaureres.

Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 30. september 2018
& KARLA STORCH'S OPTIMISTFOND, KNUD HØJGAARDS FOND OG 15. JUNI FONDEN,
SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERV
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•

SØNDAGS-MATINÉ:
STORE CLAUS OG LILLE CLAUS 14.OKT.

•

ÅBEN SØNDAG 14. OKTOBER

•

FOREDRAG MAN. 22. OKOTBER KL. 17
"DET ER SVÆRT AT SPÅ – MEN IKKE OM FREMTIDEN"

•

FOREDRAG TOR. 25. OKOTBER KL. 19
TILBAGE TIL NATUREN MED MINDFULNESS

•

LINDEGAARDSKONCERT: MICHALA PETRI 26. OKTOBER

•

SANGE OG CAUSERIER AF CARL ERIK SØRENSEN 4. NOV.

SØNDAGS-MATINÉ

Sopranen Marianne Lund.
Foto Birgit Tegnberg

SØNDAG D. 14. OKTOBER 2018 KL. 15 -17

STORE CLAUS OG LILLE CLAUS
STORY-TELLER OG SANGER MARIANNE LUND
Nu her om et øjeblik er det efterårsferie, og mange har fri: Tag børnene, børnebørnene eller
naboens børn med til en spændende oplevelse i sæsonens 2. Søndags-Matiné:
I en levende genfortælling, bla. ved hjælp af koreografi og håndinstrumenter, genfortæller sopran og
story-teller Marianne H. Lund H. C. Andersens komiske, dramatiske og meget menneskelige eventyr.
I de senere år har Marianne Lund fokuseret på fortællingen, som er blevet en integreret del af
hendes optræden, og vi glæder os alle over, at Marianne Lund netop til denne Søndags-Matine har

modtaget særlig støtte fra SOLISTFORENINGEN AF 1921.

Marianne Lund, sanger og fortæller:
Marianne Lund blev uddannet hos professor Peer Birch fra Det Jyske Musikkonservatorium. Efter
endt diplomeksamen debuterede Marianne Lund på operaen i Göteborg som Prinsesse Helene i
operetten ”Valsedrømme”. Derefter fulgte mange forskelligartede roller – også med svensk tale,
hvilket bla. Førte til samarbejdet med Tage Danielsson, den ene halvdel af de to svenske
komikere, Hasse & Tage. Marianne Lund har brugt sin stemme indenfor mange forskellige
musikgenrer, har medvirket i mange koncerter med musik af nulevende danske og udenlandske
komponister. Mariann Lund har endvidere været fast ansat i DR-Kammerkoret, hvor hun var en
ofte benyttet solist, ligesom hun har har været gæstesolist hos vores landsdelsorkestre og har
også medvirket i Hotel Pro Formas H.C. Andersen forestilling ”Jeg er kun skindød” i DR regi og
med Kirsten Dehlholm som instruktør. Sideløbende har Marianne løst opgaver i andet regi - f.eks.
i Duke Ellingtons ”Sacred Concerts” ved tre koncerter sammen med Etta Cameron. Marianne Lund
modtag i 2002 ”Den store Prokosa Hæderspris” fra Dansk Korforbund. I 2010 udgav Marianne
Lund en solo CD ”Alle elsker forår”, med musik af nutidige danske komponister til dansk lyrik.
CD’en er udgivet på plademærket Danacord.
Søndags-Matinéerne er kurateret af Niels Halse, Lone Bang Hemmeth og Marianne Lund. Matinéerne
har med stor TAK modtaget støtte fra KULTURFONDE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OG KNUD
HØJGAARDS FOND.
Entré 100 kr. Medlem af Lindegårdens venner 75 kr. Børn gratis.
Køb billetter HER
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FOREDRAG

MANDAG D. 22. OKTOBER 2018 KL. 17

" DET ER SVÆRT AT SPÅ – MEN IKKE OM FREMTIDEN"
Grundlægger af Experimentarium Asger Høegh.
Asger Høeg fortæller i en dialog med publikum på en
medrivende og provokerende måde, hvorfor vores
fremtid er så let at forudsige. Udgangspunktet er
jordens dannelse for 4,8 milliarder år siden, og i et
rasende tempo passerer vi de vigtigste klimatiske og i
teknologisk sammenhæng vigtigste udviklingsmæssige milepæle, der er skyld i, at vi mennesker har
haft så stor en succes: Ozonlaget, Yucatan
Meteoritten, istiderne, ilden, hjulet, køllen, krudtet,
landbrugsteknologien, domesticeringen af husdyrene
etc. Nu står mennesket ved starten af hundrede års
(næsten) ufattelige forandringer af vores samfund og
af os mennesker! Fremtiden er forudsigelig, fordi
teknologien sidder i førersædet. Især vil IT og
genteknologien ændre vores samfund i et omfang,
som vi (næsten) ikke kan forestille os!
PRIS: Kr. 30,Køb billetterne ved døren på selve dagen.

FOREDRAG

TORSDAG D. 25. OKTOBER 2018 KL. 19 - 21

"TILBAGE TIL NATUREN MED MINDFULLNESS”
Med Eva Zalander, psykoterapeut

Vil du høre, hvor godt det er for dit immunforsvar, dit
humør, dit stress-niveau og din kreativitet at være i
naturen? Så er fordraget med Eva Zelander,
psykoterapeut og mindfulness-instruktør, lige sagen. Eva
Zalander fortæller om de teorier og den videnskabelige
dokumentation, der findes om alle de mange måder, vi
kan få det bedre på, ved at inddrage naturen i vores
hverdag.
Eva Zelander er forfatter til bogen ”Mindfulness i
naturen”, der kan købes med rabat i forbindelse med
foredraget.
Entre: 50 kr. ved døren på dagen.
Arrangeret i samarbejdet mellem Historiske Dage og
Kulturstedet Lindegaarden.
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LINDEGÅRDS-KONCERT
SØNDAG D. 26. OKTOBER 2018 KL. 19.30

FRA BAROKKEN TIL VORES EGEN TID
Med Michala Petri - blokfløjte, Anette Slaatto -bratsch og viola d`amore og Hans Andersen - klaver.
PROGRAM:
Ib Nørholm: 3 værker for blokfløjte og klaver - forår - sommer - og efterår
Georg Philipp Telemann: Sonate for blokfløjte, bratsch og klaver.
Tomaso Antonio Vitali: Ciaconne for bratsch og klaver
Avo Pärt: Fratres for bratsch og klaver m.m.
Kl. 18 koncert med buffet. Koncerten starter kl 19.30

Fredag den 26.10. slår Kulturstedet Lindegården atter dørene op , denne gang er det blokfløjtisten
Michala Petri, der bliver valgt som P2 kunstner i 2019, der optræder sammen med Anette Slaatto,
viola, og Hans Andersen på klaver. Michala Petris er et fænomen i det danske og internationale
musikliv. Hun har med sin utrættelige indsats gjort blokfløjten til det koncertinstrument vi kender
idag. Med bratschisten Anette Slaatto og pianisten Hans Andersen har hun sat et program sammen,
der spænder fra Barok til vores tid. Vores publikum kan opleve de tre musikere alene og i samspil
med værker fra Telemann over Schubert til Ib Nørholm, der har skrevet et af sine sidste værker til
Michala.
Der er run på billetterne til denne koncert, og også er til Andreas Brantelid koncerten 18. dec.
Du kan læse mere om Lindegaards-Koncerterne HER
Læs mere om koncerten med Michala Petri HER
TAK
STATENS KUNSTFOND, OTICON FONDEN, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KULTURFOND, 15.
JUNIFONDEN, DANSK TENNISFORBUND, LYNGBY OPTIMISTERNE og KNUD HØJGAARDS FOND
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SØNDAGS-MATINÉ

Søndag d. 4. november kl. 15

SANGE OG CAUSERIER

REVYFORFATTER CARL- ERIK SØRENSEN
Carl-Erik Sørensen har netop her i september modtaget Modersmål-Prisen 2018

Dén tid vi lever, er bestemt ikke noget at grine af. Men det kan blive svært at l’ vær’, når én af vore
flittigste revyforfattere og landets bedste rimsmed Carl-Erik Sørensen vender det hele på hovedet i et
satirisk show. Han er blandt andet manden bag mange humoristiske tekster til CIRKUS REVYEN.
PRIS: Kr 100,-. Medl. af Vennerne kr. 75,- Børn gratis
Køb billetterne HER eller ved døren på selve dagen

FACEBOOK

Du er velkommen til at følge Kulturstedet Lindegaarden på Facebook – og vi bliver glade for likes og
kommentarer. Se mere om arrangementer på Kulturstedet Lindegaarden
Venlig hilsen
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyndgy 12. oktober 2018JUNI FONDEN, SOLISTFORENINGEN AF 1921, FÖRDERV
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ÅBEN SØNDAG 11. NOVEMBER 10 - 14
GODE STUNDER TRODS DEMENS I FAMILIEN
FOREDRAG TORS. D. 15. NOV. 19 – 21
MÆND DER TROR DE HAR RET
TEATERFORESTILLING SØN. D. 18. NOVEMBER KL 15
BIND DIN EGEN ADVENTSKRANS i STUERNE
SØN. D 25. nov. 11 – 15
JULESTUE i SALEN
SØN. D. 25. NOVEMBER 10 - 18
NORDFRONTEN Københavns nyere befæstning
FOREDRAG TORS. d. 29. NOV. 19.30
LINDEGAARDSKONCERT MESTERVÆRKER MED
MESTERLIGE MUSIKERE DEN DANSKE KLARINETTRIO
FRE. 30 NOVEMBER 19.30

SØNDAG D. 11. NOVEMBER KL. 10-14
ÅBEN SØNDAG – for 60. gang
2. Søndag i alle måneder mødes frivillige for at give en hånd
med til alle de praktiske opgaver, som skal klares, for at gården
kan blive vedligeholdt og fornyet. Denne søndag skal vi blandt
andet starte på at bygge en bænk rundt om Lindetræet, og så
skal hjerterne op i vinduerne, så man kan mærke, at det snart
er jul. Du er velkommen til at komme forbi og være med. Vi
starter kl 9.30 med morgenkaffe og et rundstykke, og kl 10 går
vi i gang med denne søndags opgaver. Kl 12 spiser vi frokost
og vi slutter ved 14-tiden. Det er hyggelige søndage – så vær
velkommen.

FOREDRAG
TORSDAG D. 15. NOVEMBER 19–21 I SALEN
FÅ GODE STUNDER TRODS DEMENS I FAMILIEN
Mød Dorte Boss Kyhn og Ida Hinchely Kyhn, forfatterne bag
bogen ”Momse med demens – sådan skaber du lyse stunder i en
svær tid”, og hør om deres måde at skabe lyse Stunder på, da
deres mor og mormor fik stillet diagnosen ”Alzheimers sygdom”.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem
Historiske Dage og Kulturstedet Lindegaarden
Entre: kr. 50 i døren
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TEATERFORESTILLING PÅ LINDEGAARDEN
Sorgenfri Teaterforening præsenterer i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden:
SØNDAG D. 18. NOVEMBER KL 15
MÆND DER TROR DE HAR RET….
Af TEATER LUX

Mænd der tror de har ret… spilles i mørke.
Forestillingen udfordrer og provokerer sit publikum,
både i mødet med den grænseoverskridende mand,
mens også ved at invitere folk ind i et univers, hvor
de ikke længere kan stole på deres øjne.
En verden der er befolket af en mand, der både i sit
private forhold, og i sin almindelige omgang med
andre mennesker, reagerer og handler, som han
mener han har ret til. Uden filter eller empati
udlever han sine indre lyster, og lader ingen eller
intet stå i vejen for hans uregerlige sind. Små hvide
løgne, nedsættende handlinger og ord, tanker og
drømme om overgreb, eller decideret
udspekulerede scenarier. Det er mandens hverdag.
Guidet af tre Luxiner - stewardesser, der med små
lys på uniformen følger publikum gennem tre rum,
hvor man følger manden igennem årets gang.
Foråret, hvor han nyder forårets lyde, dufte, og
børnenes leg på legepladsen. Sommeren, hvor han
på et kurophold sydpå forelsker sig i en kvindes
hals. Og til sidst vinteren, hvor han under
julefrokosten, smider sin partner på porten.
Se mere her på Sorgenfri Teaters website:
http://www.sorgenfriteaterforening.dk/ og her om forestillingen:
Køb billetter HER:
- eller i døren fra en time før
KOMMENDE TEATERFORESTILLINGER:
Du kan købe billetter på forhånd til Sorgenfri Teaters kommende forestillinger på Lindegaarden:
TØRSKOET af Du Milde Himmel, MIN ODYSSE af Astorions Hus og HUSKER DU, gruk af Piet Hein.
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JUL PÅ LINDEGAATDEN –

DET ER HER JULESTEMNINGEN BLIVER TÆNDT.
SØNDAG D. 25. NOVEMBER 11 – 15 i STUERNE
BIND DIN EGEN ADVENTSKRANS
Julestemning for BØRN og forældre, bedsteforældre, onkler, tanter, kusiner, fætre og alle dem, som elsker
børnene og julen. Kom og vær med til en hyggelig søndag, hvor du kan binde din helt egen adventskrans
med grene og grønt fra skoven, lys, røde bånd og julestemning.
Pris: Kr. 100,- pr. adventskrans.
Tilmelding til jytte@kulturstedetlindegaarden.dk senest den 22. november.
SØNDAG D. 25. NOVEMBER 10 - 16
JULESTUE i SALEN
For 26. gang afholder kreative og fingernemme folk julestue med
alt det hyggelige, som du kan bruge til at gøre julen ekstra dejlig.
Her kan du finde: Juledekorationer, blomsterkunst, smykker, tasker,
sjaler, keramik, kunstkort, malerier – kort sagt masser af
spændende julegaveideer. I Cafeen kan du købe kaffe, te og kage.

FORTÆLLEAFTEN
TORSDAG D. 29. NOVEMBER. 19.30
NORDFRONTEN - Københavns nyere befæstning
med Søren P. Petersen, Fæstningskanalens Venner
Foredrag i anledning af 100 året for afslutningen af 1. verdenskrig
om det kæmpe befæstningsbygnings-værk og de arkæologiske
udgravninger, som blev udført i 2016 af skyttegrave i
Bavnehøjstillingen.
KØB BILLET VED DØREN KR 30,Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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LINDEGÅRDSKONCERT
FREDAG D. 30. NOVEMBER 2018 KL. 19:30
MESTERVÆRKER MED MESTERLIGE MUSIKERE - DEN DANSKE KLARINETTRIO

Ved koncerten spilles værker af W.A.Mozart, Ludvig v. Bethoven og Johannes Brahms. Medvirkende
Tommaso Lonquick – klarinet, Jonathan Slaatto – cello og Mads Quist – klaver
Se mere om den Danske Klarinettrio HER
Kl 18.00 Koncert med buffet. Se menuen HER
Køb billetter HER

Mens alt dette finder sted indendøre arbejdes der med stor
energi på den kommende restaurering udenfor. Her forleden
kunne man se dette spektakulære syn af et stykke murværk
og et staldvindue. Det var en prøvepudsning, som var i gang.
Venlig hilsen og mens alt dette finder sted
Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyndby 7. november 2018J
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GOD NOVEMBER
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STATENS KUNSTFOND
GAVE FRA EN FRIVILLIG PÅ LINDEGAARDEN
NORDFRONTEN FOREDRAG VED SØREN PETERSEN
TORSDAG D. 29. NOVEMBER KL 19.30
LINDEGAARDSKONCERT FRE. 30 NOVEMBER 19.30
MESTERVÆRKER MED MESTERLIGE MUSIKERE
DEN DANSKE KLARINETTRIO
ÅBEN SØNDAG 9. DECEMBER 10 - 14

.
STATENS KUNSTFOND
Der er ”guld i postkassen” til SØNDAGS-MATINÉERNE!
Vi er taknemmelige og stolte over, at Statens Kunstfond, er gået
ind som ny sponsor for Søndags-Matinéerne. Det er en fjer i
hatten for Matinéerne og Kulturstedet Lindegaarden. Tillykke til
de frivillige kuratorer for Søndags-Matinéerne Niels Halse,
Marianne Lund og Lone Bang Hemmeth.
Se mere om musik og arrangementer - alt det, der sker på
garden HER https://www.kulturstedetlindegaarden.dk/det-skerpaa-lindegaarden.aspx
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.
UDLEJNING AF SALEN ELLER STUERNE
Du 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.
Du kan se, om der er ledigt HER
Så det hele er meget enkelt:
Skriv en mail til book@kulturstedetlindegaarden.dk
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FORTÆLLEAFTEN I samarbejde med FÆSTNINGSKANALENS VENNER
ONSDAG D. 29. NOVEMBER. 19.30
NORDFRONTEN - Københavns nyere befæstning
FOREDRAG VED SØREN P. PETERSEN
1. Verdenskrig, som brød ud den 1. august 1914, sluttede den
11. november 1918 for 100 år siden. Danmark mobiliserede
op mod 60.000 soldater. Langt de fleste var stationeret på
Københavns nyere befæstning, der krævede mindst 45.000
soldater for at fungere. Sikringsstyrken kom fra hele landet
og blev indkvarteret hos private, på hoteller og naturligvis i
befæstningens anlæg. København var befæstet med en
søbefæstning i og langs Øresund og med en landbefæstning
bestående af Vestvolden, forter nord og syd for København. I
nord kunne man oversvømme meget store arealer til støtte
for forsvaret af København. I foredraget beskrives også de i
2016 udførte arkæologiske udgravninger af skyttegrave i
Bavnehøj-stillingen.
Billetter á 30 kr. kan købes ved indgangen.

LINDEGÅRDSKONCERT
FREDAG D. 30. NOVEMBER 2018 KL. 19:30
MESTERVÆRKER MED MESTERLIGE MUSIKERE
DEN DANSKE KLARINETTRIO
Ved koncerten spilles der værker af W.A. Mozart, Ludwig v. Beethoven og Johannes Brahms
Medvirkende: Tommaso Lonquich, klarinet, Jonathan Slaatto, cello og Martin Qvist Hansen, klaver.
Kl. 18 koncert med buffet, hvor menuen kan ses HER
Køb billetter HER:

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

Side 2/5

2. NYHEDSBREV NOVEMBER 2018

SØNDAG D. 9.DECEMBER KL. 10 -14
ÅBEN SØNDAG .
Søndag i alle måneder mødes frivillige for at give en
hånd med til alle de praktiske opgaver på gården.
Du er velkommen til at komme forbi og være med.
Vi starter kl 9.30 med morgenkaffe og et
rundstykke, og kl. 10 går vi i gang med denne
søndags opgaver. Kl. 12 spiser vi frokost og vi
slutter ved 14 – 15 tiden.
Siden sidste Åbne Søndag er det tonstunge stenkar
blevet flyttet. De frivillige lagde alle kræfter i for at
få det hen på det nye sted, men det gik ikke.
Heldigvis fik vi hjælp af Stenberg Transport, som kom forbi med en lille kran og rykkede det fra A –
B.

Tusind tak til Stenberg Transport.
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JULEKONCERT: GENHØR MED ANDREAS BRANTELID
TIRSDAG D. 18. DECEMBER 2018 KL. 19:30

ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE HELT UDSOLGT!
TEATERFORENING PÅ LINDEGAARDEN
KOMMENDE TEATERFORESTILLINGER
Sorgenfri Teaterforening har allerede fremført de første tre forestillinger denne sæson. Her efter jul i
det nye år præsentere testerforeningen 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/
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kongens Lyngby
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- eller i døren fra en time før forestillingen.
Her i weekenden var der mange familier forbi 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: En skøn dag.

Jytte Kløve
Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyndby 28. november 2018
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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:
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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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GODT NYTÅR
ÅBEN SØNDAG D. 13. JANUAR
NYTÅRSKONCERT D. 13. JANUAR
FRIVILLIGAFTEN D. 21. JANUAR

.

Kære Alle

MIDT I VIRKELIGHEDEN
Kan man glæde sig til byggerod? Ja, det er faktisk hvad vi gør på Kulturstedet Lindegaarden, hvor
2018 nok har været det travleste år, og hvor Lindegaardens Fonds bestyrelse, styregruppen og
byggeudvalget har løst virkelig store opgaver i forbindelse med igangsættelsen af renoveringsprojektet på gården. Vi ser med store forventninger frem det rent fysisk kan starte op her i løbet af
foråret.
Udover det store renoveringsprojekt har Kulturstedet Lindegaarden modtaget støtte fra flere Fonde:
Danske Bank i Lyngbys Fond og Nordea-fonden. Det har gjort det muligt at få anskaffet både
lydanlæg og nye borde til Stuerne, og netop i disse dage er der ved at blive opsat gardiner, sådan at
akustikforholdene i de nye lokaler kan blive forbedret.
Også i Vennernes bestyrelse er der blevet arbejdet intenst, både med at arrangere og organisere de
mange begivenheder, som finder sted, men også med at implementere nye tiltag som fx foredrag i
samarbejde med Folkeuniversitetet, Teater på Lindegaarden i samarbejde med Sorgenfri
Teaterforening og Fortælleaftener i samarbejde med Historiske Dage. Det er gået rigtig godt, og vi
kan glæde os over, at der er stadig flere og flere, som finder vej til Lindegaarden: Det er jo netop
det, det går ud på.
2019 bliver et spændende år, og der vil komme virkelig mange opgaver, som skal løses. Derfor vil vi,
her på den sidste dag i året, byde de af Jer, der har tid og lyst, indenfor i kredsen af frivillige på
Lindegaarden. Det er et spændende fællesskab at entusiaster og ildsjæle, med vidt forskellige
baggrunde og kompetancer. Vi kunne fx godt ønske os nogle ekstra folk til at hjælpe med til at holde
kontoret åbent, hvis de frivillige, som tager dén tjans, skulle have forfald. Vi har også brug for folk
med ”kloge hænder”, der kan hjælpe med de mange små reparationsopgaver, der hele tiden opstår
på en går, der har stået stout siden 1847. Der er mange facetter af det frivillige arbejde, hvor det vil
være en fornøjelse at være flere til at løfte. Hvis du har lyst til at høre mere om det frivillige
arbejde, er du velkommen til at komme forbi den 2. søndag i januar, som er d. 13. januar, til ÅBEN
SØNDAG 10 -14.
Her mødes frivillige kl 9.30 til en kop morgenkaffe og et rundstykke, og kl 10 går vi i gang med at
løse dagens opgaver.
En anden god mulighed for at møde de frivillige på Lindegaarden er, at du kan melde dig til en af
årets to hyggelige frivilligaften. Den første i 2019 er allerede d. 21. januar:
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FRIVILLIGAFTEN
MANDAG D. 21. JANUAR KL 18 - 21
DET ER FRIVILLIGT AT TAGE EN FRIVILLIG MED
TILMEDLING SENEST FREDAG D. 18. JANUAR til:
jytte@kulturstedetlindegaarden.dk
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.
Foto: Stemning fra sommerens frivilligaften.

For bare to år siden så det således ud til frivilligaftenen. Men nu er stuerne jo renoverede – der er ikke længere hul i
væggen men et fint stort lokale.
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Men inden frivilligaftenen er der en herlig begivenhed på programmet, og det er den årlige
nytårskoncert:
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:
Se DEN KOMMEN SÆSONS Matiné program HER
Se om arrangementer og alt det der sker på vores hjemmeside:

Rigtig godt nytår
Rolf Aagaard-Svendsen, formand for Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
og
Jytte Kløve, formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyndby 31. december 2018.
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