
LINDEGAARDENS KLANG 
HYLDEST TIL KUNST OG FÆLLESSKAB 

Koncert og performance 
URPREMIERE 
GRATIS ADGANG 

Komponist: Jesper Siberg 
Digter: Michael Valeur 

Medvirkende: 
Solo vokal: Josefine Cronholm 
Percussion + supplerede vokal: Birgit Løkke 
Lydlandskab/elektronisk klang: Jesper Siberg 
Kor: Nordglød Kammerkor og Elverhøjkoret 
Korarrangement: Jesper Siberg og Jørgen Lauritsen 

I år har Kulturstedet Lindegaarden eksisteret i 8 år som et mentalt fitnesscenter for engagerede 
og oplevelses-parate borgere fra nær og fjern, som har mærket den inspiration og energi, der 
tændes, når vi har slået døren op og budt indenfor til koncerter, matinéer, foredrag, streaming 
og et væld af arrangementer for børn og barnlige sjæle. 
Imens alt dette er foregået er Lindegaarden blevet restaureret udvendigt, stuerne er renoveret, 
der er blevet ryddet op, skovet, fældet og plantet, sådan at Lindegaarden nu står frisk og parat 
til at opføre det nykomponerede musiske værk, som Jesper Siberg har komponeret til 
Kulturstedet Lindegaarden. 

Musikken eksisterer helt ind i Kulturstedets sjæl 
Musikken på Kulturstedet Lindegaarden er en stor del af Gårdens sjæl, og den har oftest været 
ny på den vis, at musikken blev fortolket på nye måder. Men NU kan du virkelig glæde dig til 
at opleve helt ny musik, som er komponeret af Jesper Siberg specielt om og til Lindegaarden. 

Udendørs performance 
Uropførelsen af det nykomponerede værk kommer til at foregå som en performance udendørs 
på Gårdspladsen på Lindegaarden, hvor både Elverhøjkoret og Nordglød Kammerkor 
medvirker sammen med de to vokalister Josefine Cronholm og Birgit Løkke. Du vil måske 
genkende både navnene og stemmerne, når du hører værket, fordi begge de to sangere har 
tidligere medvirket i musikalske arrangementer på Lindegaarden. 

Ideen til værket Lindegaardens Klang 
Ideen til værket er opstået i Lindegaardens Venners Bestyrelse, som har henvendt sig til 
komponist og lyddesigner Jesper Siberg med tanken om at skabe et dette stykke musik til 
Kulturstedet Lindegaarden, og komponisten fortæller om tilblivelsen: ”I udgangspunktet skal 
musikstykket være et lydbillede, som beskriver den identitet Kulturstedet nu har for fremtidige 
generationer, som samlingssted for koncerter, foredrag og øvrige kulturelle begivenheder. 



Men Vennerne ønsker også at den nye komposition senere skal kunne om-arrangeres og 
spilles til fremtidige koncerter, som en slags Lindegaardens tema. Endvidere skal den nye 
komposition foreligge i en kort version som et klassisk nodeblad, og denne skal indeholde et 
melodisk tema, og skal kunne opføres af mange på forskellige instrumenter”. 
Til kompositionen Lindegaardens Klang der skrevet et stykke poesi, som handler om 
Kulturstedets identitet. Digtet er skrevet af Michael Valeur, og du kan læse det på forhånd på 
hjemmesiden www.kulturstedetlindegaarden.dk 

Musikken er støttet af Fonde: 
Lindegaardens Klang har med stor tak modtaget støtte til komposition og opførelse fra: 
Statens Kunstfond, Carla og Jørgen Storcks Optimistfond, Gramex Fonden, Tømmerhandler 
Johannes Fogs Fond og Kulturstedet Lindegaardens Venner. 

Komponisten Jesper Siberg er fotograferet af Kristof-Kunvewi  

Kongens Lyngby 1. august 2021  
 
Venlig hilsen 
 
Jytte Kløve 
Vild frivillig i Kulturstedet Lindegaardens Venner 
Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby 
Stedet drives af frivillige. Vær med i kredsen og meld dig ind i Lindegaardens Venner. Du kan 
også støtte os ved at leje lokalerne til små og store fester og møder. 50-150 personer. 
www.kulturstedetlindegaarden.dk    jytte@kulturstedetlindegaarden.dk 
 

http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/?fbclid=IwAR2bVqe1zXEzdQoABP9qVsyjQzEW_9ueMU1xZcS8ErezN3E3eWtudGUd30U
http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/
mailto:jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

