
 

Der tages forbehold for ændringer 

 
 

 

SYNGENDE SØSKENDE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er lidt af en sensation i vente ved denne operaaften, hvor vi får besøg af et syngende søskendepar. 
Både Solveig og Sune Hjerrild har tidligere optrådt i FOiK, men hver for sig. Denne gang synger de 
sammen, og det bliver spændende at høre, hvad de to – sopran og tenor – har fundet sammen om 
denne gang. Ved flygelet sidder Tom Ernst, som siden foreningens start har været os en god og 
trofast ven. 
 
Menu:  Salat med røget ørred, fennikel, krydderurter samt citronvinaigrette 

Grillet kyllingebryst serveret med cous cous tilsmagt med mynte, abrikos, koriander, 
tomat og agurk 
Chokolademousse med syltede pærer og sprødt 
 

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: onsdag den 3. oktober 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/  
 
 
NB. Det vil være en stor hjælp og ønske ved check-in, hvis også medlemmer betaler forud, via 
Netbank. 

Tirsdag, den 9. oktober 2012, Kl. 19:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

            Solveig Hjerrild  *  Sune Hjerrild  *  Tom Ernst 
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Der tages forbehold for ændringer 

 
 
Om Kunstnerne 

 
Solveig Hjerrild, sopran, blev egentlig sanger ved et tilfælde, da hun 
som 14-årig blev spurgt, om hun ikke havde lyst til at medvirke i 
musikskolens opførelse af Skatteøen. Det blev en øjenåbner, der førte 
til en traditionel sangeruddannelse ved Konservatoriet i København, 
suppleret med adskillige kurser og master classes. Det er især opera 
og franske komponister der ligger hendes hjerte nær, et repertoire 
hun dyrker med duoen Deux Cheveaux. Ved siden af sit virke som 
sanger underviser Solveig  i sangteknik og interpretation. 

 
 
Sune Hjerrild, tenor, er uddannet ved Opera Akademiet i København Han har 
som eneste dansker været udvalgt til både Placido Domingo Opera Contest, BBC 
Cardiff Singer of the Wrold og Luciano Pavarotti Voice Competition. Det førte til 
adskillige internationale opgaver med såvel operapartier som oratoriesolist og 
koncerter verden over. Herhjemme kan man ofte høre ham som solist på Det Kgl. 
Teater og ikke mindst på Den Jyske Opera, hvor han har sunget en række 
fremtrædende tenorpartier.  
 
 

 
 
Tom Ernst, pianist,  er født i  Norge og udannet som både pianist og 
organist på  Det kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han i mange 
år virkede som en skattet lærer, samtidig med at han dyrkede en 
alsidig solistkarriere. I dag er Tom organist ved Sundby Kirke i 
København, hvor hans indgående kendskab til dansk musikliv 
kommer ham til gode ved de talrige koncerter, han arrangerer i 
kirken. Tom Ernst er kendt af mange af vores medlemmer, idet han – 
på nær et enkelt år – har medvirket ved vores Nytårsgalla, hvor han 
har glædet os med sin virtuose udgave af Griegs Bryllupsdag på  
Troldhaugen. 
 

 
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. 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. 
Bordreservation. Er man mindst seks personer, der ønsker at sidde sammen, kan der reserveres 
plads ved samme bord. Alle seks personer skal være tilmeldt, før bordreservation kan foretages, 
hvilket sker efter princippet først-til-mølle. 

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

henvende sig ved bord 4 til: Lis Bargholz. 
 

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


