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EN SPÆNDENDE TREKANT    
 

 
 
 
 

 
 
En varm mezzosopran og en lækker tenor stemme samt en virtuos pianist! I operarepertoiret er det tit 
samspillet mellem mezzosopranen og tenoren, der slår flest gnister. Derfor er vi overbevist om, at der med 
vores tre veletablerede kunstnere venter en aften, hvor temperamenterne får frit løb! Andrea Pellegrini og 
Mathias Hedegaard akkompagneres af Carol Conrad. Vi har hørt dem før i FOiK, så det bliver et glædeligt 
genhør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu: Cremet fiskesuppe serveret med urter og dild 

Kyllingebryst med syltet hvidkål, bagte gulerødder, stegte kartofler og flødeskysauce 
Æblekage med kanel serveret med cremefraiche 
Kaffe/te 
Der bliver skænket et glas crémant til alle fra Kl. 18:15! 

 
Pris: Medlemmer kr. 290 Gæster kr. 400 Studerende u. 30 år kr. 200 (medbring studiekort).  

Prisen inkluderer crémant, 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 17. november 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 21. november 2013 kl. 19:00 

Odd Fellow Palæet 
Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

                       Andrea Pellegrini                  Mathias Hedegaard       Christen Stubbe Teglbjærg 
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Om Kunstnerne 

Andrea Pellegrini, mezzosopran. Siden hun afsluttede Operaakademiet i 2006 har hun 
vakt berettiget opsigt som en af vores mest markante mezzosopraner. Hun er en alsidig 
kunstner, der ikke er bange for at tage nye udfordringer op. Ved siden af sine mange 
roller i det traditionelle sang- og operarepertoire, hvor sjællændere ikke mindst har 
kunnet glæde sig over hendes optræden på Opera Hedeland, har hun bl.a. prøvet 
kræfter med The Beatles, rockmusik, Martin Hall og Piazolla. Hun har vundet mange 
konkurrencer og modtaget utallige priser, senest Aksel Schiøtz-prisen. 
 
 

 Mathias Hedegaard, tenor, stammer fra en musikalsk familie, og med en far som 
 operasanger - Ole Hedegaard - var han helt sikker på, at opera skulle han i hvert fald  
 ikke synge! Han ville hellere være kok eller tjener. Alligevel endte han ad omveje på 
 Operaakademiet, og debuterede som Gastone i La Traviata på Det Kgl. Teater i 2006. 
 Siden har han haft travlt. Som freelance-sanger har han sunget utallige partier på  
 Operaen og  Den Jyske Opera, været på gæstespil i udlandet, medvirket i utallige 
 indspilninger og modtaget et utal af priser. 
 

Christen Stubbe Teglbjærg, pianist har soden sin debut fra solistklassen i 1987 
arbejdet freelance som repetitør/ akkompagnatør bl.a. på Det Kgl. Teater, 
Operaakademiet og musikkonservatoriet i København, hvor han er ansat som docent. 
Christen akkompagnerer en lang række førende skandinaviske sangere, ligesom han er 
ofte medvirker i radio og TV, samt på pladeindspilninger. Også FOiKs medlemmer og 
gæster har ofte haft fornøjelsen at høre ham som akkompagnatør.  
Endvidere er han medlem af Bestyrelsen for Axel Schiøtz Mindelegat. 

 
 

  
 
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 Operaaftenen. 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. 


