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Generalforsamling
Det nye formandskab i Vennernes bestyrelse
Åben Søndag 11. juli kl. 10 -14
Lindegaardens fødselsdag tirs. d. 13. juli
Lindegaardens Klang – hyldest til kunst og fællesskab.
Uropførelse 5. september
Elskovsdrikken – opera. D. 11. september
Kærlighed til Kunsten i Coronaens tid foredrag, mandage i
efteråret
Se vinderne af Lindegaardens fotokonkurrencen
Sådan gik Loppemarkedet d. 20. juni

Kære Venner
Generalforsamlingen for Kulturstedet Lindegaardens Venner blev holdt med nogle måneders
forsinkelse sidst i maj pga. corona. Forkvinde Jytte Kløve aflagde en detaljeret beretning, hvor der
trods corona-året var sket en del ting. Efter et ti-år i Lindegaardens tjeneste som forkvinde for
Vennerne i de sidste mange år og som idémager og initiativtager til utallige arrangementer i de
første år af Vennernes historie, trådte Jytte Kløve tilbage som forkvinde. Flere takkede Jytte for
hendes indsats, som har været helt afgørende for Kulturstedet Lindegaardens image.
Tusinde tak skal det også lyde fra os, der har overtaget roret, nemlig Niels Halse og Marianne Hilton.
Der findes venskaber og formands-skaber, og på Lindegaarden er vi så
heldige at have begge dele, idet Vennernes bestyrelse nu har konstitueret
sig med hele to formænd: Marianne Hilton og Niels Halse.
MARIANE HILTON cand.mag. i engelsk og informatik og er dybt forankret
i Kulturstedet Lindegaardens sjæl, fordi hun har være med til at starte hele
det store projekt op tilbage i 2010 som formand for Støtteforeningen, som
Lindegaardens Venner dengang hed. Marianne har fulgt Lindegaardens
Venners arbejde i alle årene og har i de seneste par år endvidere deltaget i
bestyrelsesarbejde fra sin suppleantpost i Vennerne.
NIELS HALSE er cand.mag. i engelsk og musik, og udgør den anden
halvdel af formandskabet. Niels er endvidere kurator for SøndagsMatinéerne, sammen med Lone Bang Hemmet, Marianne Lund og Ellen
Sommer. Niels er et musisk menneske, som mange af Jer helt sikkert
kender fra hans engagerede arbejde både i bestyrelsen og i mange andre
sammenhænge. Niels Halse er selv udøvende musiker og spiller klarinet i
flere ensembler, og blandt andet i Baldanseorkesteret, som flere af Jer
sikkert har oplevet ved den årlige Nytårskur.
Bestyrelsen kommer således i det kommende år, udover de to aktive venner
fra formandskabet, til at bestå af: Dorete Dandanell – næstformand, Anette
Slaatto, Johannes Vedtofte, Uffe Christoffersen – kasserer og Lone bang
Hemmeth. Både den ene af de to nye formænd, Marianne Hilton, men også
Johannes Vedtofte er nyvalgte medlemmer af Vennernes bestyrelse, og vi er virkelig taknemmelige
for, at en kapacitet som Johannes har lyst til at være med til at bidrage på Kulturstedet
Lindegaarden. Johannes har en fortid som formand gennem 25 år i Sorgenfrigårds
Grundejerforening, og vi har haft den fornøjelse i flere år at have haft Johannes som dirigent for
generalforsamling i Vennerne. Herudover blev der valget en herlig række af suppleanter, der vil følge
bestyrelsens arbejde tæt på. Disse er: Lone Gladbo, Willy Poulsen, Gitte Vedel, Kurt Wessel Hansen,
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Gurli Madsen, Kirsten Havelund og Niels Friderichsen. Referatet er medsendt i denne mail, og vil
inden længe også ligge på vores nye hjemmeside. Jeg vil ønske de ”to nye i klassen” samt hele
bestyrelsen og den livgivende forsamling af suppleanter en rigtig god arbejdslyst.
Foto øverst, forrige side:
Karl Rygelund med stort nodeblad ved Lindegaardskoncerternes somme talentkoncert i juni 2021.

88. ÅBEN SØNDAG D. 11. JULI 10 -14
Det er en fantastisk gave til Kulturstedet Lindegaarden, at
der er tradition for at aktive venner hjælper til både her
og der. Fx blev der forleden klippet hæk af Bo, Søren og
Uffe, og det ser da så godt ud nu. Men en anden tradition
er, at de aktive venner mødes d. 2. søndag i måneden for
at hjælpe til med de opgaver, som står på listen. Alle kan
være med, hvis de har tid og lyst. Så skriv blot til os, så
vi ved at du kommer og dermed hvor mange rundstykker,
vi skal købe til morgenkaffen kl 9.30, inden vi går i gang.
Melde dig til på denne mail: jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

NY MUSIK PÅ LINDEGAARDEN – UROPFØRELSE
LINDEGAARDENS KLANG - HYLDEST TIL KUNST OG FÆLLESSKAB
Søndag d. 5. september kl 15
Gratis adgang
Komponisten Jesper Siberg har skrevet et helt nyt værk
om - men også til Kulturstedet Lindegaarden, og det
uropføres søndag d. 5. september. Det bliver en prægtig
og spændende begivenhed, som foregår udendørs på
gårdspladsen omkring det vældige Lindetræ.
Lydbilledet indeholder et musikalsk tema, som også vil
kunne benyttes i fremtidige sammenhænge, og kompositionens tema kommer til at foreligge i en kort version som
et klassiske nodeblad. Dette skal, tilsat ny lyrik, kunne
opføres i andre sammenhænge og på flere forskellige
instrumenter i fremtiden. Der er netop nu ved at blive
skrevet en lyrisk tekst til værket af digteren Michael Valeur.
En sådan helt ny komposition ville ikke kunne opstå uden
støtte udefra, og vi har med stor tak modtaget støtte fra
følgende fonde til at føre dette unikke initiativ ud i livet:
Statens Kunstfond, Gramex Fonden, Tømmerhandler
Johannes Fogs Fond, Carla og Jørgen Storks Optimist Fond
og Lindegaardens Venner.
Medvirkende er
Komponist: Jesper Siberg
Digter: Michael Valeur
Solo vokal: Josefine Cronholm
Percussion + supplerende vokal: Birgit Løkke
Lydlandskab/elektronisk klang/kornet: Jesper Siberg
Kor: Nordglød Kammerkor
Korarrangement: Jørgen Lauritsento og Jesper Siberg
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OPERA PÅ LINDEGAARDEN - Foregår udendørs på gårdspladsen
ELSKOVSDRIKKEN
LØR-SØNDAG D. 11. og d. 12. SEPT. 19.30 – 21.00
Komponist: Geatano Donizetti
Medvirkende: Opera Nordsjælland, Kammerorkestret Musica, kor og solister

’Elskovsdrikken’ er én af perlerne blandt 1800-tallets komiske operaer. Forviklinger imellem
romantik, drømme, intriger og plattenslagere i en lille baskisk landsby, her henlagt til Lindegårdens
indre gårdsplads med det smukke, gamle lindetræ i midten. Operaen synges på dansk, og der spilles
under den åbne aftenhimmel.

SØNDAGS-MATINÉ
ANEMONETEATERET
SØNDAG D. 19. SEPTEMBER 2021 KL. 15
Emo skal til fødselsdag og invitationen volder hende en del
udfordringer. ”Kom udklædt og med godt humør”. Hvad skal
hun tage på, hvad skal hun give i gave, hvordan finder hun
det rette humør? Emo kommer til at spise gaven og hun
kommer igennem hele følelsesregistret inden hun begiver
sig til fødselsdagen. En humoristisk forestilling for børn 3-6
år og deres familie.
Pris kr.75 – kr.150
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FOREDRAGS RÆKKE
KÆRLIGHED TIL KUNSTEN I CORONAENS TID
MANDAGENE KL 19 I STUERNE:
30. AUGUST, 6. SEPTEMBER, 20. SEPTEMBER, 4. OKTOBER, 18. OKTOBER OG 1. NOVEMBER
Vi har indbudt en række anerkendte kunstnere til at
fortælle, hvordan coronaen har påvirket deres arbejde. Du
vil på disse mandage kunne møde blandt andre Vibeke
Glarbo - billedhugger, Bent Raymon Jørgensen – forsker og
forfatter, Tine Hecht Petersen - billedhugger og keramiker,
Karin Carlander – væver og designer samt Jytte Kløve –
guldsmed. Mere om foredragene i næste nyhedsbrev.

VINDERNE AF FOTOKONKURRENCE:
”Tag et billede af Lindegaarden”
Dommere i konkurrencen var:
Mette Schmidt Olsen, Ole Vedel, Peder Krabbe, Thelma
Slaatto og Jakob Slatto
Først og fremmest: Hjerteligt tillykke til vinderne af
Bondebylauget og Kulturstedet Lindegaardens allerførste
fotokonkurrence. På billedet her ser du vinderen som er
Isabella Carlander. Præmieoverrækkelsen fandt sted søndag
d.13. Juni i et vidunderligt solskinsvejr.
Det har været en fantastisk oplevelse at afholde vores 1.
fotokonkurrence, og dommerne har været meget begejstrede
for alle de billeder, som er indkommet. De 5 dommere havde
det ikke let, mht. at beslutte hvem der skulle være vinderne,
men her kan du se de vindene fotos sammen med
dommernes begrundelser:
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Vinderen er Isabella Carlander, og dommerne udtaler:

Dette billede er for dommerne et overbevisende vinderbillede.
Der er valgt en usædvanlig betragtningsvinkel – fra en meget lav position og med en meget bred
billedvinkel.
Som betragter ser man som igennem en tunnel – fra den omgivende verden og ind - i det
spændende rum med det karakteristiske lindetræ i centrum.
Vi er helt tæt på de gamle, toppede brosten, hvor den lyse stribe og alle linierne leder vores øjne
videre ind i billedet. Herved tændes interessen for at se mere til hele den verden, som ser ud til at
findes derinde. Det lokker med miljø, farver og …. Tja, hvem ved?
Et superflot billede af et fint gammelt miljø – i en nytænkende og forfriskende fotografisk
fortolkning.
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På 2. Pladsen har vi Marianne Godtfredsen, og dommerne udtaler:

Dette billede får dommernes 2. pris.
Her kommer Lindegårdens særegne gule farve virkeligt til sin ret, og detaljerne i de
gamle mursten står tydeligt frem. Men vi ser meget mere end et stykke mur, for
spejlingerne i vinduesglassene giver os sammenhængen til omgivelserne – naturen
omkring gården og forårsknopperne, der vist er på vej til at springe ud.
Det manglende glas i en af ruderne signalerer bygningens alder og løbende behov for
kærlighed og vedligehold, og inde bagved gemmer sig et spændende mørke.
Vinduets facon og den krumme gren i forgrunden spiller fint sammen, så man
næsten kan tro, at de er lavet til at passe sammen.
Et enkelt og dejligt billede.
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Og 3. Pladsen lander hos Anders Bach, hvor dommerne begrunder deres valg således:

Anders Bachs billede får dommernes 3. pris.
Dette billede fremviser rigtigt flot fotoarbejde.
Farverne og detaljerne fremstår meget fint, og der er valgt et godt udsnit / en god beskæring af
billedet.
Betragteren oplever straks, at vi befinder os i et gammelt miljø, som samtidigt er toptrimmet og
smukt i udførelse, farver og materialer.
Personen skaber liv i billedet, som han kigger ud fra den lille dør, som igen er en del af den store
ladeport.
Vi ser den klare blå himmel og aner lige en solstribe i venstre del af billedet, men solen opleves især
ved den varmt gule refleksion i den store grønne port. Det bidrager meget til den dejlige stemning i
billedet.
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Dommerpanelets eget valg: Helle Mortensen
I selve dommerpanelet, har de efter at have afgjort vinderne i konkurrencen også valgt et billede,
som de fandt indeholdt en ganske særlig ide, og begrundelsen lyder:

Dette billede har vi dommere tildelt et særskilt diplom, fordi billedet er flot – enkelt – og kreativt.
Det bryder med flere af ’fotografernes grundregler’. Især den, at man ikke skal se fotografens
spejling eller skygge i billedet. Men her ER fotografen og dermed billedets fortælling netop med i
spejlingen i det gamle vindue. Detaljerne i vinduet og i det rustikke murværk er i sig selv seværdige,
men via spejlingen fortæller billedet os meget mere:
-

Noget om den modsatte længe i gården

-

Noget om solskin og dejlig blå himmel

-

Noget om fotografens værktøj – den allestedsnærværende mobiltelefon

-

Noget om fotografens nysgerrighed …..

Fotografen er måske helt oppe at stå på tåspidser for at kigge ind.
Hvad sker der derinde?
…. og det er da et rigtigt godt spørgsmål, når det gælder Lindegården.
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SØNDAG D. 20. JUNI
LOPPEMARKED I HELE BONDEBYEN - I SAMARBEKDE MED BONDEBYLAUGET
Det blev en fantastisk dag, hvor det summede af liv i hele Bondebyen, hvor 41 af de idylliske huse
havde loppestand udenfor deres egne huse. Der var musik flere steder i Bondebyen, og en mobil
skærsliber havde fundet vej op til os, hvor folk kunne få slebet deres spade, sakse og knive.
Mon ikke det bliver gentaget til næste år? Måske d. 19. juni 2022.
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DEN RUNDE BÆNK OMKRING LINDETRÆET
Og mens alt dette er foregået, er bænken rundt om Lindetræet blevet til takket være Niesl-Erik
Pedersen, som er bestyrelsesmedlem i Fonden Kulturstedet Lindegaarden. Materialerne er blevet
indkøbt for de midler, som fulgte med, da vi fik Lyngby-Taarbæks Kulturpris, og vi får nu endnu en
god anledning til at sende en venlig tanke til Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturudvalg med tak, dels
for prisen, men også for det gode samarbejde.

LEJ SALEN ELLER STUERNE TIL MØDER- ELLER FESTLOKALER:
Det kan være, at du går og tænker på at samle alle dine venner til din fødselsdag, bryllup, barnedåb
eller konfirmation, og hvis du ikke selv har plads, så kan du leje Stuerne eller Salen.
Så hvis du tænker på at samle en skare af venner, familien, kolleger eller naboerne omkring dig,
eller måske skal du fejre en ganske særlig dag i fremtiden på Lindegaarden, så kan du let gå ind på
vores hjemmeside og se, om der er ledigt.
Skriv til os og reserver din dato: book@kulturstedetlindegaarden.dk.
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OUT OF OFFICE - KONTORET ER SOMMERLUKKET FRA 1. JULI TIL OG MED 5. AUGUST
Men vi er klar ved maile, hvis du vil i kontakt med os. Skriv til info@kulturstedetlindegaarden.dk
-

En af de altid aktive Venner Jesper Grand er parat til ferien.
Hav en rigtig dejlig sommer og venlig hilsen
På vegne af formændene Marianne Hilton og Niels Halse
Jytte Kløve
Vild frivillig
Kongens Lyngby 1. juli 2021
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