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NYHEDSBREV
JUNI 2022

Søndag 19. juni kl. 10:00 – 15:00 Loppemarked i hele bondebyen
Søndag 19. juni kl. 11:00 – 12:30 Byvandring
Søndag 26. juni kl. 16:00 – 18:00 Unge talenter under Lindetræet
Søndag 10. juli kl. 09:30 – 14:00 Åben søndag

Kære Venner
Selvom sommerferien nærmer sig, er der ikke sommerferie på Lindegaarden. Vi afholder flere
spændende arrangementer, mens vi forbereder sensommerens festival og andre særlige kulturelle
begivenheder.

Søndag 19. juni kl. 10:00-15:00

Loppemarked i hele Bondebyen
Vi gentager succesen fra sidste år. På Kulturstedet Lindegården og ved de hyggelige gamle huse og
gårde i Bondebyen kan du købe ‘lopper’ fra loft, kælder og gemmer.
Her er stemningsbilleder fra sidste års loppemarked, hvor det hverken skortede på gode loppestande
eller loppegæster.

Kig inden om, se på ‘lopperne’ og få en snak om
Lindegården, Bondebyen og livet.
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Søndag 19.juni kl. 11:00 – 12:30

Byvandring i hele Bondebyen
Samme dag som Loppemarkedet vil der også
være byvandring ved historiker Henning Andersen
– med start og slut udenfor Lindegården.
Arrangementet er gratis, men husk at tilmelde
dig.
Tilmelding til: rundvisning@nypost.dk
Max. 25 personer

Søndag 26.juni kl. 16:00 – 18:00

Unge talenter under Lindetræet
Koncerten “Unge talenter under Lindetræet” giver publikum en kærkommen mulighed for at opleve
nogle helt specielle musikalske begavelser. Flere af de unge talenter har medvirket ved tidligere
sommerkoncerter.

Program:
Marie Nørby spiller:
Charles-Camille Saint-Saëns: første sats af
Violinkoncert i h-mol
Karol Szymanowski: “La Fontaine d ‘ Arethuse”
Prokofiev: duo for to violiner med Alexander
Won-Ho Kim
Li- Or Ginnerup spiller:
Henri Vieuxtemps: første sats af Violinkoncert
i a -mol
Niels W. Gade: “Capriccio” for violin og klaver
(orkester)
Carl Ryelund spiller:
Franz Ries: “La Capricciosa” og Nordisk
Folkemusik
Alexander Won-Ho Kim spiller:
Prokofiev: duo for to violiner med Marie Nørby
H. Wieniawski: Virtuose violin stykker

Alle spiller akkompagneret af Søren Pedersen
ved klaveret

Køb billetter her
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Endelig vil jeg her blot nævne to af
sensommerens og efterårets mange kulturelle
arrangementer.

Historiske Dage i LyngbyTaarbæk

100
10.juli kl. 09:30 – 14:00

Åben Søndag nr. 100

Uanset vejr og vind er der blevet holdt Åben
Søndag 100 gange i træk søndag den 10.juli.
Det er imponerende, og et tydeligt bevis på
den vedholdenhed og opbakning de frivillige
yder for at Lindegaaarden kan fortsætte med at
være et veldrevet og vægtigt kultursted.
Denne Åben Søndag vil vi fejre det med
ekstra god morgenmad. Ellers er programmet
som sædvanligt. Vi mødes på Lindegaarden
til morgenmad kl. 9.30. Mens vi nyder
morgenkaffen, fordeler vi opgaverne imellem
os. Vi spiser frokost ved 13-tiden og derefter
fortsætter vi – til vi går hjem.
Det er hyggelige søndage. Man løser de
opgaver, man har lyst til, og så meget man har
lyst. Man kan også bare komme forbi og hilse
på – eller være med en times tid. Så hold dig
ikke tilbage. Alle er velkomne.

Vi har flere særlige arrangementer efter sommer.
Det første kommer allerede den 20. august:
nemlig Historiske Dage i Lyngby-Taarbæk.
Dorete Dandanell, som både er næstformand
i Vennernes bestyrelse og formand for
Historisk-topografisk selskab, arrangerer denne
omfattende og meget spændende festival, hvor
over 25 organisationer deltager.
Festivalen består af arrangementer over hele
kommunen og løber fra 5. til 22. august.
Kulminationen finder sted lørdag den 20.august.
Her er der veteranbiloptog gennem Hovedgaden
op til Lindegaarden.
Med Lindegaarden som vært vil borgmester Sofia
Osmani og Rolf Aagaard Svendsen, formand for
Fonden, officielt åbne festivalen. Fra ca. kl.11:30
– 17:00 vil der være en lang række aktiviteter
på Lindegaarden. Der vil være boder, miniforedrag, oplæsninger, banko og meget andet på
gården. Der bliver også musik, konkurrencer og
skæg og ballade for børn.

HISTORISKE DAGE I LYNGBY - TAARBÆK
fuld af gode historier

Festival
for børn , forældre og bedsteforældre
om steder, mennesker
i Lyngby -Taarbæk
Kommunes
historie

Lør d. 20.
AUGUST

2022
Kom til
Historiske Dage på
Kulturstedet Lindegaarden . Mød sjove mennesker
og få mere at vide om din
kommune på en ny og anderledes måde . Der bliver også masser af foredrag, rundvisninger
og byvandringer på interessante steder i dagene op
til lørdag den 20.
aug. 2022
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Når Lindegaarden er vært ved et så stort arrangement, forpligter det. Lindegaarden bliver tydeligt
eksponeret som et seriøst og bredt kultursted i hele kommunen. Vi vil gerne vise, at vi også kan
håndtere en sådan festival. Vi har kastet os ud i det, fordi vi har en pragtfuld gård med god plads,
men ikke mindst fordi vi har så mange aktive venner. Vi får brug for hver og en af jer. Vi får brug for
nogle allerede om fredagen den 19.august fra kl. 15.00 – 18.00 til at hjælpe med at stille boder
op i gården. Og vi får i særdeleshed brug for mange om lørdagen den 20.august fra kl. 10.00 til
kl. 18.00 til at afvikle arrangementet.
Bestyrelsen har købt grønne T-shirts med Lindegaardens logo på til de aktive venner, der kommer
fredag og lørdag, så vi er synlige for alle gæster.
Der kommer flere og endnu mere detaljerede informationer i Nyhedsbrevet i august. Indtil da husk at
sætte kryds i kalenderen den 19. og 20.august til Historiske dage i Lyngby-Taarbæk på Lindegaarden.

Vilhelm Hammershøi
I september og oktober fokuserer Lindegaardens venner på Vilhelm
Hammershøi.
Over tre tirsdage - den 13. 20. og 24. september, alle dage
kl. 16.15-18.00 – afholder Folkeuniversitet i København en
foredragsrække på Lindegaarden, hvor kunsthistoriker Tea Baark
Mairey gennemgår Hammershøis værker.
Tilmelding kan allerede ske fra mandag den 13. juni kl. 10
direkte til Folkeuniversitet i København på www.fukbh.dk
Den 5.oktober kl. 19.30-21.00 afholder Lindegaarden en
debataften i forlængelse af Tea Baark Maireys foredragsrække.
På denne debataften vil Hammershøis berømte malerier af hans
kone, Ida Hammershøi, blive fortolket ud fra både en litterær og
kunsthistorisk vinkel.
Forfatteren Jesper Wung-Sung, der har skrevet bogen ”Kvinde
set fra ryggen” om Ida Hammershøi, mødes med kunsthistoriker
Tea Baark Mairey til en snak om maleriet og figuren. Hvad ville
Hammershøi med maleriet, og hvad tænkte Ida Hammershøi mon,
når hun igen, igen stod model?
Pris 165 kr. incl. kaffe og kage.
Du kan nu købe billetter til debataftenen den 5.oktober.

Køb billetter her

Tak for mange gode matinéer, koncerter, foredrag i første halvår og ikke mindst jeres trofaste
opbakning til driften og vedligeholdelsen af Kulturstedet Lindegaarden. Rigtig god sommer til jer alle.

Venlig hilsen
Marianne Hilton, Formand for Lindegaardens Venner
Kongens Lyngby 9. juni 2022
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