
PROGRAM

Kom og væ
r med



LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 2015 

Rundkørselen v/Lyngby  
Hovedgade/Jernbanevej:

Kl. 10.00 Byvandring på Lyngby Hovedgade: 
Arr: Stadsarkivet, Lise Skjøt-Pedersen.

Mødested: Græsplænen ved rundkørselen Jernbanevej/
Lyngby Hovedgade

Lyngby Hovedgade:

Kl. 10.45 Veteranbiloptog fra Sorgenfri Slot med borg-
mester Sofia Osmani i byens veteranbrandbil.

Biler fra 1930’erne og op til ca. 1970 fra Dansk Veteranbil 
Klub i Nærum, fra Stjernqvist Køreskole fra 1928, Andersen 
& Martinis Opel fra 1932 samt Veteranbrandbilen fra 1925 
kører i optog op til Lyngby Hovedgade. Bilerne flankeres 
af borgere, som viser datidens mode.

Kom og oplev en historisk tidsrevy.

Kl. 11.00-15.00 Konferencier: TV-vært Emil Thorup 
vil løbende fortælle, hvad der rører sig af aktiviteter i og 
omkring Lyngby Hovedgade. Følg Emil Thorup  på hans 
tur rundt i byen til de mange aktiviteter.

Kl. ca. 11.30 Åbning af Golden Days v/borgmester Sofia 
Osmani på Lyngby Torv.

Kl. ca. 11.30 – 15.00 Bilerne fra optoget fra Sorgenfri 
Slot parkeres strategiske steder i Lyngby Hovedgade til 
skue. Hvordan så bilerne ud i gamle dage, hvor langt kørte 
de mon på literen. DTUs Økobil Phoenix vil også være 
repræsenteret, den har verdensrekorden – hvor langt mon 
den kan køre på literen? Danserne fra Stardance Studio 
opfører små tableauer ved bilerne.

Kom og oplev gamle dage og mød gerne op i tidstypisk tøj.

Kl. 13.00 og kl. 13.45 Lyngby Torv: ”Se din by fra rådhu-
sets top”. ”Byvandring” på Rådhusets tagterrasse. Møde-
sted: Lyngby Torv. Arr: Stadsarkivet, Lise Skjøt-Pedersen

Kulturtorvet v/Magasin og Johannes Fog:

Kl. 13.00 Mester Jakel Teater v/Pjerrot fra Bakken 
Kl. 13.30 Hønsebingo v/Frilandsmuseet 
Kl. 13.45 Gamle lege og danse v/Frilandsmuseet og 
Stardance Studio 
Kl. 14.15 Hønsebingo 
Kl. 14.30 Mester Jakel Teater v/Pjerrot fra Bakken 
Kl. 13.00-15.00 Lær at strikke, karte uld og hvad 
med at smage en god gammeldags fedtemad? 
Arr: Frilandsmuseet v/Håndarbejds- og køkkenlauget.

Kulturhuset:

Kl. 19.00  Saturday Night Nostalgia. Husker du dengang 
du fik dine første kassebukser, da ”rejehoppet” blev folkeeje 
og vi sad klinet til TV’et for ikke at gå glip af det seneste 
Melodi Grand Prix-hit? Nu har du chancen for at opleve - 
eller genopleve - stemningen fra dengang, når Kulturhuset 
åbner dørene for alle tiders sjove og musikfyldte aften. 

Aftenens program byder på Melodi Grand Prix quiz med 
historier og oplevelser fra et liv i Melodi Grand Prix v. 
Jørgen de Mylius og Gry Johansen. Dans til funky disco-
rytmer med DISCOMAGIC - det ultimative partyorkester, 
der skaber ægte disco fever! Det syv mand store band 
sender dig direkte på dansegulvet, og tilbage til de glade 
70ere, hvor discoen regerede og svaj var noget man 
havde i bukserne! 

Billetter 125 kr. kan købes på www.billetto.dk. Eventu-
elle resterende billetter sælges i døren umiddelbart før 
arrangementet. (Dørene åbnes kl. 18.30).

Lyngby Torv:

Kl. ca. 9.00-20.00 Spejderaktiviteter og grill

BLÅ SPEJDERE – EN SEJLTUR – OG EN HISTORIE, DER 
VIRKER OG GIVER MENING.
I forbindelse med Golden Days i Kongens Lyngby, har 
spejderne fra Kgs. Lyngby Gruppe DDS og Baadfar-
ten indgået et samarbejde for at give en helt særlig 
oplevelse.
Der vil forud kunne købes to kombinationspakker til mad 
lavet over bål og en sejltur rundt på Lyngby Sø med Ba-
adfarten. Der vil være servering af helstegt lam over bål, 
pølser, øl, vin og sodavand, hvor forudbetaling via 

Billetto vil give billigere og sikrere servering.
Billetter kan købes i forsalg på: https://
billetto.dk/da/events/grilstegt-lam-og-
sejltur-til-golden-days eller brug denne 
QR.kode.
Kl. 11.45-13.15 KOM OG LEG – vi inviterer  mindre og 
større legebørn på en forunderlig og sjov rejse gennem 
noget, alle mennesker har til fælles: legen. Vi vil gra-
ve dybt ned i børnenes kulturarv og lege de lege, som 
morfar troede, han havde glemt. Det bliver til en kaval-
kade af spøg og sjov, løb og leg, hvor vi på kun to timer 
skal nå gennem et helt århundredes forskellige lege. . 
Arr: FDF Kgs. Lyngby

Kl. 13.15, 15 og 16 Andespil:  Kom og vind en and! – 
eller måske et pund kaffe i sidegevinst . 
10 kr. pr. plade. Masser af gode præmier.  
Salg af bingoplader starter kl. 13.00.



Butikkerne på og ved med boder  
i Lyngby Hovedgade:

Kl. 10.00-16.00 Bahne: B ahne fejrer 50 års jubilæum  
– vi byder på Karma kaffe og kage.  
Konkurrence: Deltag i sjov og spændende konkurren-
ce og vind en Kählers Omaggio vase med sølvstriber.

Kl. 10.00-16.00 Andersen & Martini viser Opel fra 1932. 
Kom og hør nærmere. 

Kl. 10.00-18.00 Kære Børn: Spændende og sjove  
aktiviteter i gaden.

Kl. 10.00-18.00 Studio Bonde: Besøg vores stade og 
prøv en gammeldags barbering i en rigtig   
barbarstol og hør om Studio Bonde i Hovedgaden.

Kl. 10.00-18.00 Noa  Noa: Vi er i gaden med aktiviteter.

Kl. 10.00-18.00  Gine rykker ud i gaden: Besøg vores stade.

Kl. 10.00-18.00 Hästens: Vi kommer ud i Hovedgaden: 
Kom og se og prøv at ligge i en Hästens-seng. 

Kl. 10.00-18.00 Naturligvis: Vi er i gaden med masser 
af Golden Days-aktiviteter.

Kl. 10.00-ca.18.00 Post Pub: Hør om vores Golden 
Days-menu – præcis som i gamle dage.

Kl. 10.00-18.00 Stjernkvist Trafikskole: Se en Ford T og 
hør hvordan man fik kørekort i gamle dage og frem til i dag.

Kl. 10.00-18.00 Boutique Bonde: Kom og besøg vores 
stade og deltag i en spændende konkurrence.

Kl. 10.00-18.00 Fitness World: Vi er i Hovedgaden i 
anledning af Golden Days.

Kl. 10.00-18.00 Hair Base: Få sat håret til tidens toner.

Kl. 10.00-20.00 Pure: Fejrer Golden Days med ”Gyldne 
Dage”.

Kl. 10.00-20.00 Kgs. Lyngby Rotary Klub, Virum Rotary 
Klub samt Dyrehavens Rotary Klub.  Kom og hør om Rotary 
og se og hør om vores shelterbox, som hjælper forældre- og 
familieløse i bl.a. de Ebolaramte områder i Afrika.

Kl. 10.30-ca. 18.00 Fremtidens bil: DTU Roadrunners 
viser økobilen Phoenix frem. Se bilen, der i foråret 2015 
genvandt verdensrekorden i at køre længst på en liter 
brændstof. Gæt hvor mange km det er og få en snak om 
bilens konstruktion og om fremtidens bil. 

Kl. 11.00-14.00 Danske Bank: Hør historien om, hvordan 
banken arbejder lokalt, kulturelt, socialt og sportsligt. 
Kom og spil tennis med eliten fra Lyngby Tennis Klub.

Kl. 15.00-18.00 The Old Irish Pub fra Nørgaardsvej rykker 
ud i Hovedgaden:  Irsk live musik. Kom og hils på og lyt med!

Magasin Torvet:

Kl. 11.00 – 14.00 Sticks &Sushi Skole. Lær at lave Ho-
somaki Rolls. Alle deltagere modtager en madkasse og en 
T-shirts for de tre bedste i hver gruppe.Hosomaki Rolls  kan 
tages med hjem efter sushiskolen. Reservation fra uge 36 i 
restauranten eller pr. telefon: 45 87 00 34

Kl. 11.00 – 15.00  Magasin Bio: Vi viser gamle reklamefilm fra 
Magasin og den gamle film om ”Magasins Datter” fra 1917.

Kl. 11.00-15.00 Johannes Fog: Demonstration af Jen-
sens-grill. 

Frølåret, v/ Jernbanevej/Lyngby Hovedgade. 

Fra kl. 9.45-16.55 Har du prøvet at sejle med Baadfarten? 
Her har du chancen for at få en sejltur i én af de smukke 
gamle både. Se venligst Baadfarten og spejdernes tilbud 
under Lyngby Torv.

Sejlads fra med Baadfarten fra Sorgenfrivej:

Kl. 13.00-14.00 Baadfarten: Oplev en koncert på 
båden ”Prins Christian” og hør ”Kira Martini”. Billetpris: 
kr. 125,- købes på Baadfartens kontor på Sorgenfrivej

UDSTILLINGER I GOLDEN DAYS  
FESTIVAL-PERIODEN  

4.-20. september:

Stadsbiblioteket: Hvad er kulturarv for dig? 

5.-20. september

Magasin: Historisk Avenue: Magasin sætter fokus på 
kulturarven på en anderledes måde. Kom forbi stueetagen 
og se de historiske produkter gennem  tiden. Oplev og 
læs historien om bl.a. Converse-skoen, Ray Ban-sol-
brillen eller Lyngby Vasen og giv din mening til kende 
om de individuelle produkter og deltag i konkurrencen 
om 10x1 sæt hvide Lyngby Vaser i 12 og 15 cm. Oplev 
hele historien om stormagasinet fra 1868-2015 
via gamle reklamefilm, gamle Magasinproducerede 
produkter og billeder gennem tiden. Kom forbi 3 sal 
og oplev hele Magasin universet.

7.-13. september:

Lyngby Storcenter: Kom forbi Store Torv og se centerets 
historie fortalt i billeder fra 1. spadestik til i dag. Der er 
også mulighed for at se billeder fra det gamle Lyngby og 
til nu. ”I walk down memory lane”.



ARRANGEMENTER I PERIODEN FRA 
DEN 4. – 20. SEPTEMBER:  

Søndag, 6. september:

Magasin Torvet: Kl. 11.00 – 14.00 Sticks & Sushi Skole. 
Lær at lave Hosomaki Rolls. Alle deltagere modtager en mad-
kasse og en T-shirts for de tre bedste i hver gruppe. Hosomaki 
Rolls kan tages med hjem efter sushiskolen. Reservation 
fra uge 36 i restauranten eller pr. telefon: 45 87 00 34.

Mandag, den 7. september:

Kl. 19.00 Stadsbiblioteket: Guldhornene, tyven og avisen 
v/ historiker og forfatter Ulrik Langen. Arr: Stadsbiblioteket 
og DGO. Billetter købes på forhånd på Stadsbiblioteket.

Tirsdag, den 8. september:

Kl. 17.00 Stadsbiblioteket: Musikcafé. Gratis, bare mød op.

Onsdag den 9. september:

Kl. 14.00-15.30 DTU:  Rundvisning på campus. Deltag i en 
guidet tur og se de spændende nye tiltag – og hør noget 
om campus du måske ikke vidste i forvejen. Mødested: 
DTU, Anker Engelundsvej 101A, 2800 Kgs. Lyngby – ved 
hovedindgangen.

Kl. 16.00-17.00  DTU: Spændende foredrag på DTU: 
”Verdens korteste lyspulser”. Et populærvidenskabeligt 
foredrag om lasere, og specielt hvordan man kan overtale 
en laser til at frembringe de kortest mulige lyspulser.  - 
Professor Peter Uhd Jepsen. Yderligere information og 
tilmelding: Charlotte Drusebjerg, tlf. 4525 63636, chdr@
fotonik.dtu.dk

Torsdag, den 10. september:

Kl. 16.00-19.00 Stadsbiblioteket: Skriveworkshop i for-
bindelse med bibliotekets opfordring til   
borgerne om at skrive dagbog .Tilmelding nødvendig på 
www.lyngbybib.dk 

Kl. 19.00 Stadsbiblioteket: Biografi om Astrid Lindgren 
v/Jens Andersen. Billetter købes på forhånd på Stads-
biblioteket. 

Fredag den 11. september:

Kl. 17.00 Historisk vandring i Lyngby vest. Mødested på 
Ulrikkenborg Plads. Arr:  Stadsarkivet v/Lise Skjøt-Peder-
sen. Gratis, bare mød op. 

Søndag den 13. september:

Kl. 14.00 Lyngbys historiske græsplæne, demonstra-
tion af Lyngby Nordre Mølle: Tag  børnebørnene med! 
Mødested ved vandmøllen, Lyngby Hovedgade 24. 
Arr: Stadsarkivet v/Jeppe Tønsberg. Gratis, bare mød op.

Mandag, den 14. september:

Kl. 17.00 Stadsbiblioteket: Kæmp for dine klassikere. 
Gratis bare mød på.

Onsdag den 16. september:

Kl. 19.00 Stadsbiblioteket: Salon om Matador. Billetter 
købes på forhånd på Stadsbiblioteket.

Torsdag den 17. september:

Kl. 14.00-15.30 DTU:  Rundvisning på campus. Deltag i en 
guidet tur og se de spændende nye tiltag – og hør noget 
om campus du måske ikke vidste i forvejen. Mødested: 
DTU, Anker Engelundsvej 101A, 2800 Kgs. Lyngby – ved 
hovedindgangen.

Kl. 16.00-17.00 DTU:  Spændende populærvidenskabeligt 
foredrag på DTU: ”Lys der har ændret vores verdensbillede 
og vort dagligliv”. Hvordan lys blev opfattet i middelalderen 
til vores dages lasere og LED-systemer, en udvikling som 
Lysets Internationale År vil markere. Ved Jørgen Schou, 
Seniorforsker og dr. scient. Yderligere information og 
tilmelding: Charlotte Drusebjerg, tlf. 4525 63636, chdr@
fotonik.dtu.dk

Lørdag, den 19. september:

Kl. 12.30 Stadsbiblioteket: Join a CulTOUR – Byvandring 
på engelsk ved journalist Karsten Pharo. Tilmelding nød-
vendig på www.lyngbybib.dk 

Søndag den 20. september:

Kl. 14.00 Lyngbys kirkegårde – gravsten fortæller by-
ens historie. Mødested ved Lyngby Storcenters indgang 
fra Toftebæksvej. Arr: Stadsarkivet v/Jeppe Tønsberg. 
Gratis – bare mød op!

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet. Hold øje 
med opdateringer på www.livilyngby.dk og facebooksiden 
”Golden Days i Lyngby” - #livilyngby


