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UNGDOM OG DYNAMIK  
 
 
 
 
 

 
 
Det er to unge sopraner med store stemmer, som vi glæde os til at opleve sammen på scenen! Denise Beck 
har allerede fart på karrieren, både herhjemme,  i Tyskland og Østrig, og Monica Nørgård Stevns er stærkt 
på vej. De akkompagneres af Kristoffer Hyldig, en af tidens unge, talentfulde pianister. Kort sagt, en 
spændende aften med unge, dynamiske kunstnere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu: Græskarsuppe serveret med stegte græskar, bacon og friskost 

Kalv serveret med rodfrugter, flødeskysauce samt stegte kartofler à part 
Nøddekage serveret med lemoncurd. 
Kaffe/te 

 
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:  Søndag den 6. oktober 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/ 

Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

                    Dénise Beck     Monica Nørgård Stevns       Kristoffer Hyldig 
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Om Kunstnerne 
 

 
Dénise Beck, sopran, havde allerede i studietiden i Wien sine første engagementer på  
Volksoper. Efter endt uddannelse i den østrigske hovedstad vendte hun tilbage til 
København, hvor hun debuterede fra Konservatoriets solistklasse. En debut de færreste, der 
overværede den, vil glemme. Siden har hun sunget på bl.a. Operaen i København, Den Jyske 
Opera. I dag er hun fast sanger i Wiener Symfonikernes Strauss-ensemble. I sommer 
optrådte hun ved Bregenzer Festsppiele og til næste år kan vi opleve hende på Operaen i 

København i rollen som Armanda i ’Le Grand Macabre’ af Ligeti.  
 
 

Monica Nørgård Stevns, sopran er uddannet fra det Kgl. Danske musikkonservatorium og har 
siden videreuddannet sig i Wien og New York, London og Paris.  Udlandsopholdene har også 
omfattet sprogkurser i italiensk og tysk.  Foruden talrige lied- og kirkekoncerter har Monica 
sunget Didos parti i Purcells Dido og Æneas, Poppea i Poppeas Kroning, Atalanta i Händels 
Xerxes samt Susanna i uddrag af Mozarts Figaros Bryllup. Herudover har hun optrådt som solist 

ved en række koncerter med Holmens Kirkes Kantori og Vokalensemble, som hun er fast medlem af. 

 
 

 
Kristoffer Hyldig, pianist, debuterede i 2010 fra solistlinjen på Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium. Han spiller jævnligt i musikforeninger og ved festivaler, både som 

solist, kammermusiker og akkompagnatør. Han har siden 2009 været medlem af Ensemble 

Nordlys. Derudover har han givet koncerter i Italien, Tyskland, England, Frankrig, Polen og 

New York. I samarbejde med Zentropa har han medvirket i film både på lyd- og filmsiden, og 

han har indspillet musik til En Skærsommernatsdrøm på Det Kgl. Teater. 
 
 
 

  
 
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/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 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. 


