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NYHEDSBREV
SEPTEMBER 2022

Tir 13. sep kl. 17:15 – 19:00

Start på foredragsrække på tre foredrag om Vilhelm Hammershøis værk

Tir 27. sept kl. 18:45 – 21:00 Livestreamet foredrag – Jorden og livet
Tir 04. okt kl. 18:45 – 21:00

Livestreamet foredrag – Kvantefysikken atomernes vilde verden

Ons 05. okt kl. 19:00 – 21:00 Vilhelm Hammershøi - Dobbelt-debat om “Kvinde set fra ryggen”
Søn 09. okt kl. 09:30 – 14:00 Åben søndag
Lør 15. okt kl. 15:00 – 17:00

Vela Saxofonkvartet, Søndagsmatiné

Søn 16. okt kl. 15:00 – 16:00 Jeppe & Jazzhyænerne for børn 3-10 år

Kære Venner
Sensommeren har været fyldt med solskin – og Lindegaardens frivillige har været fyldt med energi og
reklameret med stor succes for Kulturstedet Lindegaarden - dit lokale samlingssted for musik,
foredrag og fællesskab.

Lindegaarden var centrum og vært for festivalen
Historiske Dage i Lyngby-Taarbæk lørdag den 20.9.
Over 700 mennesker var på Lindegaarden i løbet af dagen. De oplevede spændende foredrag og
blev klogere på de mange foreninger, der havde infostandere på gårdspladsen og i forhaven. Mange
oplevede Lindegaarden for første gang. Blev overrasket over den store, smukke gård og fik øjnene op
for vores forskellige kulturelle aktiviteter på gården.
Det var tydeligt at mærke, at vi på Lindegaarden er vant til at arbejde sammen: lige fra de smukke
gule buketter på bordene, over de gamle lege for børnene og den historiske udstilling i stalden til
bemanding af køkkenet og vores forskellige stande. Der var en velplanlagt fordeling af arbejdet, en
stor grad af fleksibilitet, en opmærksomhed om og et ansvar for, at det hele kørte. Var der noget der
manglede eller bump på vejen, fandt vi en løsning. Travlhed, fællesskab, grin og glæde. Der var 25
aktive venner, der knoglede dagen igennem – og flere kom og støttede op. Dejligt også at se, hvordan
vores medlemmer kom og havde glæde af de forskellige foredrag, rundvisninger og musik.

Borgmesteren ankommer
standsmæssigt, og der bydes
velkommen ved formanden for
Lindegaardens Fond
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Lindegaardens aktive venner ved velkomst- og
informationsstander

Informationsstander og besøgende ved indgangen til
Lindegaarden

Fortolkning af H.C.Andersen på græsplænen foran
Lindegaarden

Velkomstmusik ind til gårdspladsen

Informationsstandere og besøgende på gårdspladsen

Aktiviteter på Lindegaardens gårdsplads
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Aktiviteter for børn og voksne: kormusik og højtlæsning under lindetræet på gårdspladsen

Liv i Lyngby
14 dage efter var der byfesten Liv i Lyngby. Her var Kulturstedet Lindegaarden - dit lokale
samlingssted for musik, foredrag og fællesskab også til stede og deltog med sin egen stand.
Vi delte foldere ud om Lindegaarden og fortalte om vores arrangementer og muligheder for at blive
frivillig hos os. Du kunne også blive klogere på Lindegaarden ved at svar på vores quiz. Carl Ryelund
underholdt i løbet af dagen med violinspil.

Hammershøi
Efter en travl og succesrig sensommer er vi meget glade for blandt andet at byde velkommen til vores
tema dette efterår, nemlig Hammershøi.
Bliv klogere på hr. og fru Hammershøi
Her er lige noget for kunstelskere: Maleren Wilhelm Hammershøi er noget helt særligt i kunsthistorien,
både for hans maleteknik og valg af motiver. Du kan komme med ind i atelieret, når Lindegarden
lægger stuer til foredragsrækken Vilhelm Hammershøis værk og debataftenen om Hammershøi.
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Vilhelm Hammershøi og det gådefulde
Folkeuniversitet i København holder en forelæsningsrække ved mag.art. Tea Baark Mairey, som
tidligere har undervist på Lindegaarden. Katalogteksten lyder:
”Vilhelm Hammershøi kendes for malerier med afdæmpet farveholdning og rum med en enlig
kvindeskikkelse. Maleriernes stringente komposition og de ofte slørede penselstrøg tilfører billederne
en særlig atmosfære, der synes at have at gøre med en moderne eksistenserfaring. Forelæsningerne
kommer omkring Hammershøis gådefulde malerier, der udfordrede samtiden og i dag har opnået stor
international anerkendelse”.

Tirsdag 13.september kl. 17:15 – 19:00. Første foredrag af tre

Vilhelm Hammershøis værk
Folkeuniversitetet i København afholder igen en foredragsrække om kunst på Lindegaarden med
kunsthistoriker Tea Baark Mairey som forelæser.
Denne gang drejer det sig om maleren Vilhelm Hammershøi. Over tre tirsdage – den 13., 20. og den
27. september, alle dage kl. 17.15-19.00.
Pris: 405 kr. NB: Tilmelding her direkte til Folkeuniversitetet, Hold: 1198

Onsdag 5.oktober kl. 19:30 – 21:00

Debat om ”Kvinde set fra ryggen”
I forlængelse af foredragsrækken om Hammershøi afholder
Kulturstedet Lindegaarden en debataften, hvor Hammershøis
berømte malerier af hans kone, Ida Hammershøi, fortolkes ud fra
både en kunsthistorisk og litterær vinkel.
Det sker, når 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 145 kr. incl. kaffe og kage.
KØB BILLETTER HER
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Tirsdag 27. september kl. 18:45 – 21:00

Livestreamet foredrag – Jorden og livet
Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling. Streamet foredrag fra Aarhus
Universitet ved professor i geologi Minik Rosing
Den jord vi lever på i dag, er markant anderledes end den, der blev
dannet for 4.500 mio år siden. Gennem tiden har jorden og livet både
spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre
Jorden i en ny hidtil uset retning.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet.
BESTIL BILLETTER HER

Tirsdag 4. oktober kl. 18:45 – 21:00

Livestreamet foredrag –
Kvantefysikken atomernes vilde verden
Kvantefysikken atomernes vilde verden ved kvantefysiker Klaus Mølmer
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser, der førte til Niels
Bohrs atom- og kvantefysik, som fysikerne stadig diskuterer, hvordan
vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra
stjerners liv til mikrochips i smartphones.
Foredraget er gratis, men der skal bestilles billet.
BESTIL BILLETTER HER

Søndag 9. oktober kl. 09:30 – 14:00

Åben Søndag
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.
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.
LÆS MERE OM FRIVILLIG ARBEJDET HER
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15.oktober kl. 15:00 – 17:00

Vela Saxofonkvartet, Søndagsmatiné
Den spanske saxofonkvartet Vela, der i 2018 vandt 2.
prisen i DR P2’s kammermusikkonkurrence, kommer
igen til Danmark, og det er lykkedes Søndagsmatinéerne at få dem til at give koncert på Kulturstedet Lindegården!
De vil spille et alsidigt program der viser deres spanske
herkomst og deres virtuose spillestil.
Søndagsmatinéen afholdes helt undtagelsesvist en
lørdag denne gang!
Pris 200 kr. og 125 kr. for medlemmer af Lindegaardens Venner. Aktive frivillige og børn er gratis.
KØB BILLETTER HER

16.oktober kl. 15:00 – 16:00

Jeppe & Jazzhyænerne for børn
Hvilken bedre start på efterårsferien for børn
(3-10 år) og voksne kan man tænke sig
end en tur på Lindegaarden med Jeppe og
Jazzhyænerne?
Sanger og tidligere børneTV-vært Jeppe
Vig Find, der blandt andet er kendt fra
Ramasjangs Lille Nørd, tager os sammen med
sine jazzhyæner ind i jazzens magiske verden.
Gennem sange og tekster med fokus på det
at være barn anno 2022 kommer orkesteret
rundt om mange af de spørgsmål, børn går
rundt og stiller sig selv og os voksne.
Musikken leveres af kendte jazzmusikere, som har været toneangivende inden for nyere danske jazz,
bl.a. i orkestrene Girls in Airports og Horse Orchestra.
Med legende improvisationer, vilde soli og glad swing får børnene og deres voksne en forrygende tur
rundt i jazzens skæve univers og bliver inviteret med ind i jazzens legeværelse fyldt med farverige
toner, hvor vi skal digte, danse og til tider bare ligge helt stille og lytte til de historier, som musikken
fortæller. Det bliver en søndag eftermiddag, hvor både store og små kan nørde med jazz.
Line up: Jeppe Vig Find/vocal – Martin Stender/saxofon – Mathias Holm/piano/keyboards – Bjørn
Heebøll/trommer – Nicolai Claesson/bas
Få en smagsprøve på Youtube HER
Pris 40 kr. for voksne. Børn er gratis. KØB BILLETTER HER
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Hermed hjertelig velkommen til en efterårssæson på Lindegaarden med et spændende og alsidigt
program for både børn og voksne.

Venlig hilsen
Marianne Hilton
Formand for Lindegaardens Venner

Kongens Lyngby 13. september 2022
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