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Forandring fryder - og denne gang skal vi prøve noget helt nyt! Jens Søndergaard, som 
mange havde fornøjelsen at høre i FOiK den 26. februar, har sammen med sin ven, barytonen 
Michael Lindberg, sammensat en operarejse gennem tid, sted og genrer, set gennem 
sangernes øjne. Vi skal besøge de europæiske kulturcentre, og musikhistorien krydres med 
anekdoter og operaarier af bl.a. Händel, Mozart, Wagner og Nielsen. Da begge herrer er 
habile pianister, akkompagnerer de hinanden på skift. Det bliver ikke blot en spændende 
aften med dejlig sang og musik, men også en verdenspremiere! Og samtidig har vi chancen 
for at blive en hel del klogere på en fornøjelig måde! 
 

 
 
 
 

ALLE TIDERS OPERA 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu: Grønne Asparges fra Søren Wiuff serveret med vinaigrette, æg, kapers og friske krydderurter 
 Lammeculotte serveret med sprøde grøntsager, nye kartofler samt rabarberchutney 
 Danske jordbær serveret med fløde og sukker 
 
Pris:  Medlemmer kr. 290 Gæster kr. 400 Studerende u. 30 år kr. 200 (medbring studiekort). 

Prisen inkluderer en 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 6. juni 2013. 

Forudbetaling: Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82. Medlemmer kan betale ved 
indgangen, dog vil det være en stor hjælp ved check-in, hvis der betales 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/ 

Onsdag, den 12. juni 2013, Kl. 19:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

          Jens Søndergaard  Michael Lindberg 
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Om Kunstnerne 
 

Jens Søndergaard, baryton, er en alsidig herre med et repertoire, der spænder fra 
Händel til Andy Pape. Han debuterede som operasanger i John Frandsens ”Tugt og 
Utugt” på Århus Sommeropera i 2002, og har siden da sunget flere roller på de danske 
operascener og på Deutsche Nationaltheater Weimar. I forbindelse med Aalborg 
Operafestival blev Jens Søndergård valgt som modtager af Aalborg Operapris 2013 og 
kom dermed i fornemt selskab med Tuva Semmingsen og Peter Lodahl, der tidligere har 
modtaget denne pris.  
 

 
 

 
Michael Lindberg, baryton, er uddannet ved Operaakademiet i København og har 
fortrinsvis slået sine musikalske folder på Den Jyske Opera og Operaen i København i 
partier som Grev Almaviva i Figaros Bryllup, Belcore i Elskovsdrikken, Eisenstein i 
Flagermusen og Ford i Falstaff. Som Geronio i Tyrken i Italien høstede han en flot buket 
anmelderroser: Den fremadstormende baryton Michael Lindberg imponerer ikke blot med 
sin pragtstemme, men især ved sit helt fremragende spil. Han forsvarer den arme hanrej 
med den fineste humor. Her er talent i overflod! Det forpligter!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
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 navn på disse. 

 
3. Forudbetaling  Vi beder venligst gæster/ikke-medlemmer om at indbetale beløbet på FOiK's konto 

senest 5 dage inden Operaaften. 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.  

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

henvende sig til Bestyrelsen. 
 

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

Om samarbejdet.  Jens og Michael har kendt hinanden ’altid’.  Derfor faldt det dem også 
naturligt at ville lave noget sammen.  Noget der var anderledes. De har optrådt sammen og 
hver for sig ved forskellige arrangementer á la FOiK, men syntes, at tiden var inde til at prøve 
noget med mere ’kød på’. Samtidig skulle det være en professionel udfordring. De gik i 
tænkeboks, og fandt frem til det koncept, vi skal høre i aften: En rejse i tid og sted gennem 
operaens verden med de udfordringer, det indebærer for sangerne.  
Da Jens optrådte i FOiK den 26. februar, nævnte han ideen for bestyrelsen, og der blev 
arrangeret en ’prøvesmagning’, som vi syntes lød rigtig spændende. Vi glæder os til at se  og 
høre resultatet af Jens og Michaels indsats.   
 


