
 

 VEND! Der tages forbehold for ændringer 

 
 
 
 

TO SPÆNDENDE DAMER – OG EN HERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulla Kudsk Jensen * Tina Kiberg * Semion Balschem 
 
Denne operaaftens kunstnere behøver næppe nærmere præsentation. Både Ulla Kudsk og Tina 
Kiberg er kendt fra Operaen, og Semion Balschem er som æresmedlem af FOiK kendt af de 
fleste medlemmer.  Repertoiret for sopran og mezzosopran spænder vidt, og aftenens 
kunstnere har stillet os et program i udsigt, der byder på både overraskelser og elskede 
kendinge. Med disse tre dejlige og erfarne kunstnere på scenen venter en opløftende aften. 
 
Menu: 

o Salat på bagte og rå jordskokker vendt med skawborejer, krydderurter og vinaigre 
o Kylling danoise serveret med kartofler, hønsesky, rabarberkompot og hjemmelavet 

agurkesalat 
o Rabarberkage serveret med rabarbercreme 

 
Pris:   Medlemmer kr. 275 Gæster kr. 375 Studerende u. 30 år kr. 185  

(medbring studiekort).  
Prisen inkluderer 3-retters menu, sang og musik. Drikkevarer købes separat. 
 
Tilmelding:  www.foik.dk eller kirsten@sehested.dk eller tlf. 38 88 45 80 

Tilmeldingsfrist: søndag den 2. september 2012.   

Forudbetaling: Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82. 
Medlemmer kan betale ved indgangen. 
 
For yderligere betingelser og information: Se bagsiden. 
 
På glædeligt gensyn! 

 
Preben Nyeland 
Formand 
Tlf.: 45 93 10 04  *  Mobil 30 51 10 04  *  E-Mail: preben@nyeland.net 
http://www.foik.dk/  

Torsdag, den 6. september 2012, Kl. 19:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 
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Om Kunstnerne 
 

Ulla Kudsk Jensen, mezzosopran, er uddannet ved konservatoriet i Århus og 
Operaakademiet i Götebog, og blev siden fast ansat på Det kgl. Teater, hvor man har 
kunnet høre hendes gyldne mezzo i mange forskelligartede partier, fra skønne divaer til 
dramatiske mødre. Hun synger regelmæssigt som solist i messer og oratorier, ligesom 
hun optræder på andre af landets operascener. Et helt specielt kapitel i hendes 
kunstneriske virke er sommerkoncerterne på vingården Cortes de Cima i Portugal. 
Som hun selv siger: ”Jeg drømmer om at skabe flere magiske øjeblikke, såviel i den 
mindre sammenhæng om i den store skala, hvor orkestr, regi, musik og sang forbindes 
til KUNST”. 

 
 
 
Tina Kiberg, sopran, behøver næppe nærmere præsentation. Som en af dansk 
operas førende sopraner har hun på Det kgl. Teater sunget de fleste af de partier, 
man som sanger drømmer om. Det er dog ikke mindst Wagner, der har sat hende på 
det internationale operalandkort, fra Bayreuth til The Met i New York. Sygdom satte 
hende en overgang på stand-by, så stor var glæden, da hun i marts igen kunne høres 
i Parsifal på Operaens store scene.  
 
 

 
 
Semion Balschem, pianist, er udannet ved Konservatoriet Moskva. Efter flere år 
som lærer på konservatoriet i Kiev, turneer som solist og kammermusiker overalt i 
det daværende USSR emigrerede han i 1979 til Danmark. Herfra stod hele verden 
åben, og det blev til turneer i det meste af Europa, ikke mindst i Italien, hvor han 
ofte kommer, både som skattet pianist og dommer i internationale 
klaverkonkurrencer. For FOiKs medlemmer er han som æresmeldem et kendt 
ansigt  og har ofte tryllebundet gæsterne ved vores operaaftener med sit virtuose 
spil.  
 

 
 
 
Generelle betingelser: 
 

 
1. Tilmelding. Oplys venligst navn og antal personer ved tilmeldingen. NB! Tilmeldingen er 

bindende og først gældende, når Kirsten Sehested har modtaget den. Indbetaling er IKKE nok!! 
 

2. Gæster. Medlemmer, der har gæster med, bedes oplyse navnet på gæsten/gæsterne 
 

3. Afbud. Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb refunderes eventuelle indbetalte beløb. Ved 
afbud efter tilmeldingsfristens udløb, eller hvis tilmeldte personer udebliver, opkræves det fulde 
beløb og evt. forudbetalte beløb kan ikke refunderes. 
 

4. Forudbetaling. Vi beder venligst gæster/ikke-medlemmer om at indbetale beløbet på FOiK's 
konto senest 5 dage inden arrangementet. Dette gælder også, hvis vedkommende er gæst 
hos/tilmeldes af et medlem. Medbring for en sikkerheds skyld kvitteringen.  

 
5. Registrering. Alle skal krydses af ved ankomsten. Tilmeldte, der kommer for sent, bedes 

henvende sig ved formandens bord. 


