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FRA START TIL STJERNESTATUS  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Erika Roos   Andrea Pellegrini  Carol Conrad 
 
Denne aften går en af FOiK's ambitioner i opfyldelse, idet vi får besøg af to sangere med stjernestatus, som 
vi har fulgt fra den spæde begyndelse. Første gang vi hørte Erica Roos og Andrea Pellegrini var de så godt 
som ubeskrevne blade. Erika gik på Operaakademiet og Andrea stod på sin karrieres første trin. I dag, efter 
3 års engagement ved Deutsche Oper i Berlin er Erika Roos vendt tilbage til Sverige, men har fortsat 
engagementer på Deutsche Oper. Andrea er et hot navn på de danske operascener. De to skønne kvinder 
akkompagneres af den tredje, Carol Conrad, som vi også har haft fornøjelsen af at høre flere gange. 
 
Menu: Jordskokkesuppe med bagte jordskokker og krydderurteolie 

Braiseret svinekød serveret med urter, bagt knoldselleri og sauce på estragon 
Variation af makroner med banan og jordbærcreme 
Kaffe og te 

 
Pris:  Medlemmer kr. 275 Gæster kr. 375 Studerende u. 30 år kr. 185 (medbring studiekort). 

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

Tilmeldingsfrist: torsdag den 1. november 2012. 

Forudbetaling: Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82. Medlemmer kan betale ved 
indgangen, dog vil være en stor hjælp og ønske ved check-in, hvis også medlemmer betaler forud, via 
Netbank. 
 
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/  
 
 
 
Der bliver skænket et glas crémant  til alle fra Kl. 18:15!

Tirsdag, den 6. november 2012, Kl. 19:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 
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Om Kunstnerne 

 
Erika Roos, sopran, er født i Sverige og kom efter studier ved Musikakademiet i 
Stockholm til Operaakademiet i København, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 2007. 
Samme år debuterede hun på Komische Oper i Berlin og var medlem af det faste 
ensemble indtil i år. Har dog fortsat engagementer i denne sæsonen, hvor Erika bl.a. i 
foråret kan høres som Donna Anna i Mozarts ”Don Giovanni”. 
Sideløbende med sine operapartier har hun en omfattende karriere som koncert- og 
oratoriesolist. Hun har også vundet Grieg-prisen i Dronning Sonjas Internationale 
Musikkonkurrence.   
 

 
 

 
Andrea Pellegrini, mezzosopran, er født i Århus og afsluttede sin uddannelse ved 
Opeaakademiet i København. Hun debuterede på Det kgl. Teater som Rosina i Barberen i 
Sevilla i 2006, hvilket førte til flere ’kongelige’ roller. Hun er også en hyppig gæst på Den 
Jyske Opera og Opera Hedeland, hvor hun markerede sig som Bel Cantosanger i en 
brilliant fortolkning af Adalgisa i Bellinis Norma. Andrea kan regelmæssigt høres som 
solist ved koncertopførelser og oratorier, og har høstet en række anerkendelser og priser. 
 
 
 

 
 
Carol Conrad,  pianist, er født i Chicago og uddannet ved The University of Southern 
California og The Juilliard School of Music i New York, hvor hun allerede i studietiden 
arbejdede som akkompagnatør og repetitør til mesterkurser med fremtrædende 
kunstnere. Siden 1993 har hun virket som timelærer og akkompagnatør ved bl.a. Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det Ny Teater, Operaakademiet, Carl Nielsen 
konkurrencen og Danmarks Radio. Nu fastansat repetitør ved Det Kongelige Teater. 
Carol optræder som solist, kammermusiker og akkompagnatør ved koncerter 
herhjemme og i udlandet og er en anerkendt producer /musikalsk arrangør med 
adskillige CD-inspilninger bag sig.  

 
 
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, eller hvis tilmeldte personer udebliver, opkræves det fulde beløb og 
evt. forudbetalte beløb kan ikke refunderes. 


