EN KONGELIG AFFÆRE
Torsdag, den 4. april 2013, Kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 Købenavn K

Ylva Kihlberg

Palle Knudsen

Orsi Fajger

En kongelig oplevelse er i vente, når vi denne aften får besøg af to af Operaens ypperste stemmer. Selvom
de begge har været aktive korsangere siden barndommen, har de to mere end sangen tilfælles.
Begge er uddannede økonomer. Begge forlod deres faste jobs for at koncentrere sig om sangen. Og uden
for scenen danner de også par.
De fandt sammen i 1996, da København var kulturby og satte Benjamin Brittens ’Albert Herring’ op, hvor de
sang kæresteparret. De deler stadig arbejdsplads, idet de siden årtusindskiftet begge har været ansat på
Det Kongelige Teater. Det samme gælder deres pianist, Orsi Fajger, der siden 2010 har været
akkompagnatør på Operaen. Kort sagt - en kongelig aften er i vente den 4. april. Glæd jer!
Menu:

Røget ørred serveret med rygeostcreme, små salater og krydderurter
Sprængt oksebryst serveret med peberrodscreme, sæsonens grønt og kartofler
Rabarbercrumble serveret med vaniljecreme
Kaffe/te

Pris:

Medlemmer kr. 290

Tilmelding:

www.foik.dk - eller kirsten@sehested.dk - eller tlf. 38 88 45 80

Gæster kr. 400 Studerende u. 30 år kr. 200 (medbring
studiekort).
Prisen inkluderer 3-retters menu, sang og musik. Drikkevarer købes separat.

Tilmeldingsfrist:
2. Påskedag, mandag den 1. april 2013.
Forudbetaling: Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82.
Medlemmer kan betale ved indgangen - Men det vil være en stor hjælp hvis entré forudbetales.
Ved forudbetaling – venligst oplys alle navne på gæster og venner!
For yderligere betingelser og information: Se side 2/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/
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Om Kunstnerne
Ylva Kihlberg, sopran, trådte sine musikalske barnesko i Stockholm, hvor hun sang i både skolekor og
rockband. Ballet blev det også til. Så fulgte en uddannelse som økonom og et job i et kurerfirma, men det
var ikke lykken. I stedet besluttede hun at hellige sig sangen, blev uddannet på Operahögskolen og
debuterede på Stockholms Opera som 2. dame i Tryllefløjten. Siden 2000 har hun været fast ansat på Det
Kgl. Teater, hvor hun har kunnet høres i et bredt repertoire med vægt på det dramatiske. Det forhindrer dog
ikke, at hun også er en hyppig gæst på udenlandske operascener.
Palle Knudsen, baryton, sang som barn i Københavns Drengekor og siden i forskellige kirkekor, men måtte
alligevel en tur rundt om en bankuddannelse og efterfølgende bankjob, før sangen fik overtaget. Han blev
optaget på Operaakademiet, sang forskellige småroller og debuterede på Det Kgl. Teaters Turbinehallerne i
1998 i Orphée af Philip Glass. Det førte til fast ansættelse på teatret, hvor han som en af solistensemblets
bærende kræfter har sunget utallige partier. Men også publikum i bl.a. New York, Paris og London har
kunnet glæde sig over Palle Knudsens uforlignelige stemme.
Orsi Fajger, pianist, er født i Ungarn og uddannet på Franz Liszt Konservatoriet i Budapest. Hun har
arbejdet som musiklærer og akkompagnatør, indtil hun blev ansat som repetitør på Den Ungarske
Statsopera i Budapest. Hun har medvirket i utallige opera- og teaterproduktioner, både på Statsoperaen og
ved festivaler i Ungarn og udlandet.
Siden 2010 har Orsi være ansat som fast repetitør og coach på Det Kgl. Teater i København.
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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/tilmeldt 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.
Bemærk venligst, at reservationssedlerne fremover bliver dateret!
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.
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