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NYHEDSBREV
JANUAR 2022

28. jan kl. 19:30 - 21:30

Mazel Klezmer Band – Lindegårdskoncert

08. feb kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Fremtidens natur

13. feb kl. 09:30 - 14:00

Åben Søndag

13. feb kl. 15:00 - 16:00

Jorden Rundt med Malene Kjærgård

22. feb kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Den sovende hjerne

Kære Venner

GODT NYTÅR

Åbner – åbner ikke – åbner – åbner ikke - åbner!
Vi er glade for igen at kunne byde velkommen på Lindegaarden til lejere,
brugere og kulturelle arrangementer. Vi efterlever selvfølgelig alle de nye tiltag
ifm. åbningen. Vi tjekker coronapas ved indgangen og mundbind skal bæres,
når man bevæger dig rundt. Der er håndsprit og god plads. Vi er optaget af, at
alle får en god og tryg oplevelse på Lindegaarden.
Desværre må vi dog vente med at åbne for selskaber, da restriktionerne for
selskabslokaler er forlænget til 1. februar.
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Mens de kulturelle aktiviteter og
udlejningen har været lukket ned, er
der foregået andre slags aktiviteter
på Lindegaarden. Lindegaardens
Venner har benyttet lejligheden
til at planlægge nye kulturelle
arrangementer og til at forbedre og
vedligeholde gården.
I begyndelsen af januar var 15
frivillige samlet til Åben Søndag. Her
blev der blandt andet ryddet op til
den store guldmedalje, ovne blev
rengjort, og der blev arbejdet med
køkkenet i Stuerne.
Siden før jul har Uffe og Jesper
arbejdet med at forbedre køkkenet
i Stuerne. Med fælles hjælp er vi nu
nået så langt, at alt det, der skal
rives ned, er revet ned. Nu kan vi
begynde på opbygningen af det nye
køkken. Og det bliver gjort grundigt:
mure bliver udbedret og muret op,
gamle skabe bliver spartlet, nye
skabe bliver samlet og døre renset
for gammel maling.
Vi glæder os til at byde alle
velkommen i det nye køkken.
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Som sagt har Arrangementsgruppen, Matinégruppen og Lindegaardskoncerterne ikke ligget på den
lade side heller.

28. januar kl. 19:30 - 21:30

Mazel Klezmer Band – Lindegårdskoncert
Ronen Thalmay, vokal; Mette Smidl, violin; Kristoffer Nybye,
klarinet; Frode Andersen, akkordeon; Michael Møller, bas
Program: – Bandet spiller klezmer – og mere til…
Det glæder os at kunne gentage succesen fra Søndags
Matinée koncerten i efteråret og igen byde velkommen til
Mazel Klezmer Band.

Mazel Klezmer Band blev dannet i 1998 og har siden
gennem hyppig koncertvirksomhed i ind- og udland fortolket
og formidlet den særlige jødiske folkemusik kaldet klezmer.
Klezmer består af energisk instrumentalmusik som i sin
tid akkompagnerede danse ved jødiske bryllupsfester samt traditionelle jiddische sange. Musikken
er let tilgængelig, iørefaldende og emotionel. Mazel Klezmer Band inviterer publikum indenfor i
klezmergenrens rummelige univers ved at præsentere en bred vifte af musikalske udtryk som
inkluderer symfoniske værker, jazzstandards, filmmusik, sange om livet i det gamle Østeuropa, jødisk
vaudeville og kabaret, egne kompositioner og naturligvis masser af den traditionelle festmusik.
Mazel Klezmer Band har fremført sit varierede musikprogram ved velbesøgte koncerter i Danmark
bl.a. på Louisiana, Tivolis koncertsal og Det kgl. Teater samt i udlandet.

Køb billetter HER

8. februar kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Fremtidens natur

Ved professor i økologi JensChristian Svenning, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige
livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu naturen.
Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og
om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke
løsninger skal vi satse på?
Bemærk: dette er en opdateret udgave af foredraget
som vi også havde den 10. marts 2020 – dvs. dagen før
det historiske pressemøde om den første nedlukning af
Danmark. Af risiko for smitte blev mange publikummer
hjemme og derfor gentager vi foredraget.
Foredraget er gratis men der skal bestilles billet

Bestil billetter HER
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13. februar kl. 9:30 - 14:00

Åben Søndag

På den 2. søndag i alle måneder er der tradition for, at
frivillige mødes på Lindegaarden for at tage hånd om de
opgaver, som skal klares. Der er en del frivillige, som
kommer næsten alle åbne søndage, mens andre blot
kommer af og til.
Vi starter kl 9.30 med kaffe og rundstykke. Mens vi nyder
morgenkaffen, fordeler vi opgaverne imellem os. Ved
13-tiden spiser vi frokost, og derefter fortsætter vi – til vi
går hjem. Det er hyggelige søndage, og alle er velkomne. Vi overholder alle restriktioner med henblik
på antal deltagere.
Send en mail til Jesper Grand på grandenator@gmail.com. Eller kig ind til os i kontortiden og hør mere
om det frivillige arbejde på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Kgs. Lyngby.

13. februar kl. 15:00 - 16:00

Jorden Rundt med Malene Kjærgård
Forestilling for børn

Hvorfor ligner Hawaii en kæmpestor
chokoladekage? Hvorfor er Ernesto’s
mor så skrap på øen Trinidad? Og
hvorfor vil Malenes morfar have chili
con carne og ikke blomster på sin
grav, når han er død? Til en koncert
”Jorden Rundt”, kommer børnene
med på en interaktiv musikalsk rejse,
hvor de bl.a. vil kunne opleve “De
Dødes Dag” i Mexico, en sladrefest
på Trinidad, få mulighed for at slappe
af på Copacabana, danse løs i Ghana
eller tage med på verdens længste togtur gennem Rusland. Børnene vil møde historier, der giver dem
en fornemmelse af, at alle børn på jorden i grunden har meget til fælles.
Historien
Malene er på ferie hos sin morfar. Tiden står stille og hun keder sig. Derfor går hun på opdagelse på
morfarens gamle loft. Her finder hun hans store, gamle rejsekuffert, som indeholder souvenirs og fund
fra alle hans rejser i hele verden.
Koncert
Til koncerten hjælper børnene Malene med at undersøge kuffertens indhold og børnene vil blive
ført ind i små historier om de respektive lande. De vil blandt andet komme med på togtur igennem
Rusland, komme med til byfest på øen Triniadad, tage en slapper på stranden på Copacabana, komme
til tromme- og dansefest i Ghana og med på cykeltur igennem København.
Det er jazz i børnehøjde, der lader sig inspirere af musik fra de mange forskellige steder i verden, og
det vil være svært at sidde stille, når de mange farver, lyde, stemninger og indtryk skyller ind over
publikum.
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Både børn og voksne vil blive inviteret til at være aktive medspillere i koncerten og i hvordan historien
denne dag udvikler sig.
Line up: Malene Kjærgård/vokal – Maj Berit Guassora/trompet, ukulele, percussion – Johannes
Wamberg/guitar – Tobias Dall/kontrabas – Tira Skamby/percussion
– vinder af Danish Music Award, Børnejazzprisen 2020 og Carl Prisen “Årets Børnekomponist” 2021
Pris 40 kr. for voksne. Børn er gratis.

Køb billetter HER

22. februar kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Den sovende hjerne
Den sovende hjerne Ved lektor i neurofysiolog Birgitte Rahbek
Kornum, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns
Universitet.
Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor er søvn nødvendig
for helbredet? Med afsæt i den nyeste forskning dykker vi ned
i søvnens mysterium – herunder de gavnlige effekter af de fire
søvnfaser og hvilke søvnråd der faktisk er værd at lytte til.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet

Bestil billetter HER

Velkommen til et nyt år på Kulturstedet Lindegaarden med spændende, unikke og hyggelige oplevelser
i trygge omgivelser.
Venlig hilsen
Marianne Hilton
Ordførende formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 15. januar 2022
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