Lørdag den 11. januar 2014 Kl. 17:45
Odd Fellow Palæet

Bredgade 28, 1260 København K
Vintermørket har sænket sig over landet, jul og nytår står for døren - og det samme gør operaårets
lyspunkt: FOiK’s traditionsrige Nytårsgalla.
For at understrege det festlige finder Bestyrelsen stadstøjet frem, og selvom der ikke er nogen dress
code håber vi, at medlemmer og gæster følger trop. Aftenen begynder traditionen tro med et glas
crémant, hvorefter vi går til bords og kan se frem til Køkkenchefens kreationer:

o
o
o
o

Bisque af strandkrabbe serveret med julienne urter og croutons
Kalv med glaserede rødbeder, selleripuré og nøddesauce
Tarte Tatin med vaniljeis og karamelsauce
Kaffe/te

Prisen for hele arrangementet, inkl. apéritif, menu og kaffe er: Kr. 400 for medlemmer, Kr. 600 for
gæster og Kr. 350 for studerende under 30 (medbring studiekort!). Vin, øl og vand købes separat.
Tidsplan:
o Kl. 17:00 Hoveddøren åbnes - Registrering - Døren til salen åbnes
o Kl. 17:30 Apéritif - et glas crémant.
o Kl. 17:45 Hoveddøren lukkes
o Kl. 18:00 Middagen serveres
Tilmelding:
Erfaringer fra tilmeldingerne til sidste Nytårsgalla har ført til, at der er ændret lidt på
tilmeldingsproceduren.
Det kan se lidt omstændeligt ud, men for at alle medlemmer skal have en reel chance for at tilmelde
sig, finder vi det mest fair på denne måde.
Invitationen bliver sendt ud, så den er fremme – både postomdelt og pr. E-mail – senest den 4.
december 2013.
Tirsdag den 10. december 2013, kl. 10:00 starter tilmeldingen. For at sikre at der er plads til vores
medlemmer, har bestyrelsen besluttet i første omgang at begrænse antallet af gæster, der kan
tilmeldes. Et medlemsnummer – 2 eller 1 person(er) med samme 3-cifrede nummer - kan maksimum
tilmelde 2 gæster.
Fra mandag den 16. december 2013 kan der bestilles plads til yderligere gæster.
Æresmedlemmer: Semion Balschem, pianist, Niels Jørgen Riis, tenor & Freidrich Gürtler, pianist
VEND!

Fra onsdag den 18. december 2013 kl. 10:00 kan der bestilles bord på følgende betingelser:
a) Bord kan kun bestilles til 10 personer.
b) Alle ved bordet skal have betalt entré, individuelt eller samlet, inden den 18. december 2014.
NB. HUSK at det kan tage op til 2 dage før en bankoverførsel går igennem!
c) Reservation af bordene tildeles efter først til mølle princippet.
d) Ved bordreservation og eventuel venteliste er tilmeldingstidspunktet afgørende!
På selve aftenen kan der maksimum udleveres 4 reservationssedler pr. person.
Tilmeldingen, som er bindende, kan ske via hjemmesiden www.foik.dk eller til:
Kirsten Sehested, tlf. 38 88 45 80 - e-mail: kirsten@sehested.dk
Sidste frist for tilmelding er Fredag den 3. januar 2014.
BEMÆRK VENLIGST:
 Alle, både medlemmer og gæster, skal have indbetalt entré, således at beløbet er til rådighed
på FOiK’s bankkonto senest ved tilmeldingsfristens udløb – fredag den 3. januar 2014.
 Bemærk! Hvis beløbet ikke er rettidigt indbetalt, vil reservationen blive slettet uden varsel!
 Indbetaling sker som sædvanlig til FOiK's bankkonto i Danske Bank, 1551 - 001670 3982
 Husk at oplyse navn og antal personer, og tag for en sikkerheds skyld kvitteringen med.
På festligt gensyn!
Preben Nyeland * Formand * Tlf.: 45 93 10 04 * Mobil 30 51 10 04 * E-Mail: preben@nyeland.net
http://www.foik.dk/

Vi minder endnu en gang om vores afbestillingsregler:
Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb refunderes det indbetalte beløb.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, opkræves det fulde beløb og forudbetalte beløb kan
ikke refunderes.
Foreningen betaler for det antal personer, vi har tilmeldt den dag, tilmeldingsfristen udløber. Derfor
koster det foreningen penge, hver gang nogen udebliver uden at betale. Det har naturligvis
økonomiske konsekvenser, men koster også bestyrelsen en masse tid - tid, der kunne være brugt på
noget mere konstruktivt.
 00 
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