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NYHEDSBREV
FEBRUAR 2022

Tirsdag 22. feb

kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Den sovende hjerne

Fredag 25. feb

kl. 19:30 - 21:00

Lindegårdskoncert: Johannes Brahms og Robert Schumann

Tirsdag 1. marts

kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Klimaforandringerne

Onsdag 2. marts kl. 19:00 - 21:00 Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?
		 Foredrag v. Ellen Braae
Søndag 13. marts kl. 09:30 – 14:00

Åben søndag

Søndag 13. marts kl. 15:00 – 17:00

The Dopplers – Søndagsmatiné

Tirsdag 15. marts kl. 19:00 – 21:00

Livestreamet foredrag – Ekstrem fordøjelse

Torsdag 17. marts kl. 19:00 – 21:00

Generalforsamling for Kulturstedet Lindegårdens venneforening

Kære Venner
Vinterferie og børnejazz
En herlig måde at starte vinterferien på er med
god musik. Det var der også knap 80 glade børn,
forældre og bedsteforældre, der gjorde i søndags.
Der var nemlig børnejazzkoncert om eftermiddagen
med Jorden Rundt med Malene Kjærgård i
Lindegaardens store sal.
Det var samtidig den første koncert under det
akustikforbedrende loft.

Akustik i SALEN
Endelig er det store pilotprojekt i SALEN færdig, nemlig forbedring af
SALENs akustik. Det har længe været et stort ønske fra de akustiske
musikere at få en bedre efterklang i SALEN. Ofte har vi hørt, hvor dejlig
en atmosfære der er på gården, og hvor dejligt et lokale SALEN er. Men
desværre også et eller flere suk over lyden.
Med forbedring af akustikken kan man nu som musiker spille i lokalet
uden at ens lyd bliver ’spist’ af loftet. Nu spiller rummet bedre med –
som en samspilspartner. Og nu kan vi som publikum opleve at musikken
samler sig lidt mere.
Kom og lyt med og nyd den nye lyd.
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Åben Søndag 13.februar
Selvom det var starten på vinterferien, var der ingen ferie på Lindegaarden. Lindegaardens Venner var
mødt talstærkt op om formiddagen for at ’støve gården af’ efter de mørke måneder. Der blev klargjort
og ryddet op i kælder, depoter, køkkener, på gårdsplads og i ’udhuse’.

Meget snart er det nye køkken i
STUERNE også helt færdigt og klar til
brug.

FRIVILLIG SØGES

Har du lyst til at være en del af vores kontorhold?
Vores kontorhold vil gerne have flere kollegaer til at dele kontorvagterne med.
Tre gange om ugen er vi to personer, der sammen har en kontorvagt på 2 timer:
mandag kl. 14-16, tirsdag kl. 17-19 og torsdag kl. 17-19.
Når du er med på kontorholdet, er du i hjertet af Lindegaarden. Du og din makker er
rygraden i den daglige drift af gården. I tjekker blandt andet booking, viser SALEN og
STUERNE frem til folk, der gerne vil leje lokalerne, og holder styr på nøgler til lejerne.
I følger op efter udlejning, tømmer postkassen og generelt tjekker, at køkkenerne er
som de skal være, og der er forbrugsvarer på toiletterne.
Du vil blive oplært, og du vil ikke være alene på en vagt. Vi er altid to sammen. Nogle
gange er der lidt travlt andre gange helt roligt. Men hyggeligt samvær er der altid.
Kom forbi i kontortiden, så kan vi vise dig rundt og finde ud af, om du evt. vil være en
del af vores kontorhold. Vi glæder os til at møde dig.
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Tirsdag 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
Fredag 25. februar kl. 19:30 - 21:00

Koncert med musik af Johannes Brahms og Robert Schumann
for bratsch og klaver – Lindegårdskoncert
Anette Slaatto, bratsch og Sanne Andersen, piano
Brahms og Schumann
Brams forhold til Clara Schumann, musikken og
familien. Ofte var Brahms barnepige i Schumann
familien, medens Clara var på turné, og det var
hun hele tiden. Vi vil fortælle om denne trekant, en
gribende og meget moderne historie.
Program bl.a. Robert Schumann: Märchenbilder op.
113, Brahms: Sonate i f-mol, op. 120

Køb billetter HER
Tirsdag 1.marts kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Klimaforandringerne

Klimaforandringerne Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg
Christensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.
Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan
afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør svarene fra én af
forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare vigtige
atmosfæreprocesser og dele af videnskaben bag rapporternes
resultater.
Foredraget er gratis men der skal bestilles billet.

Bestil billetter HER
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Onsdag 2.marts kl. 19:00 – 21:00

Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?
Foredrag ved professor Ellen Braae
Ellen Braae er professor i landskabs-arkitektur og planlægning ved Institut
for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Hvad er grøn kulturarv? Og hvad skal vi med den? Grøn kulturarv er et
nyt samlebegreb og en forståelsesramme, som Ellen Braae med bogen
”Den grønne kulturarv. Værdier, udfordringer og metoder hos kommunale
kulturarvsforvaltere” ønsker at introducere i den danske debat om
kulturarv samt by- og landskabsudvikling. Grøn kulturarv omfatter alt fra
haver, parker, grønne bystrukturer til voldanlæg, torve, pladser, alleer osv.
Der er med andre ord tale om en kulturbåren, signifikant bearbejdning af
naturgrundlaget. Begrebet grøn kulturarv skaber således en stærkt tiltrængt bro mellem traditionelt
adskilte områder – i hovedsagen mellem land og by.

Tilmelding til Dorete Dandanell, dorete@outlook.dk, senest mandag den 28. feb. 2022.
Pris 50 kr pr. person incl. kaffe
Gratis for medlemmer af Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk og Historisk-topografisk Selskab
for Lyngby-Taarbæk kommune.

Søndag 13.marts kl. 09:30 – 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 rundstykker, og 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.
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.

Søndag 13. marts kl. 15:00 - 17:00

The Dopplers – Søndagsmatiné

Vokalensemblet The Dopplers består af 8 sangere og dirigeres
af Astrid Vang-Pedersen. De synder et bredt repertoire af smukt
og spændende arrangerede sange i mange genrer: pop, folk,
verdensmusik og klassisk. The Dopplers har stort fokus på
samspillet med publikum og gennem deres levende koreografi
og introduktioner til sangene lægger de op til en helt særlig
oplevelse. Koret har optrådt på festivaler og til konkurrencer.

Køb billetter HER
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Tirsdag 15. marts kl. 19:00 - 21:00

Livestreamet foredrag – Ekstrem fordøjelse
Ekstrem fordøjelse Ved professor i zoofysiologi Tobias
Wang, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde
enorme måltider efter lang tids faste. Hør om hvordan
forskere med udgangspunkt i slangers ekstreme
fordøjelsessystem prøver at blive klogere på hvordan dyr
og mennesker overlever langvarig faste.
Foredraget er gratis men der skal bestilles billet

Bestil Billetter HER

17. marts kl. 19:00 - 21:00

Generalforsamling for Kulturstedet Lindegårdens Venneforening

Den årlige generalforsamling i Venneforeningen for Kulturstedet
Lindegården afholdes torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.
Kom glad og gerne!
Dagsordenen ifølge vedtægter:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Bestyrelsens beretning om det forgange år

4.

Indeværende års aktiviteter

5.

Indkomne forslag

6.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab

7.

Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.

Valg af suppleanter

10.

Valg af revisor og revisorsuppleant

11.

Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen (dvs. torsdag den 3.marts) og offentliggøres på hjemmesiden
senest 8 dage før.
Efter generalforsamlingen, kl. ca. 20, vil Kurt Wessel og Kurt Rosenkrans vise to små film om
”Restaurering af gamle bondegårde” om fynske gårde og om bogen ”Lindegaard har noget vigtigt at
fortælle” med efterfølgende diskussion.
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Kom og oplev Lindegaarden med ny lyd, nyt køkken og nye kulturoplevelser.
Venlig hilsen
Marianne Hilton
Ordførende formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 17. februar 2022
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