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NB! Kl. 18.00 Operachef Sven Müller præsenterer den kommende sæson på Operaen.  
Kl. 19.00 serveres middagen, hvorefter Lina, Audun og Christen indtager scenen. Vi forventer, 
at Audun excellerer med sine høje toner og at Lina brillerer med sine koloraturer. Ved flyglet 
sidder Christen og ledsager dem på smukkeste vis.  De unge sangere er nået langt, siden de 
forlod Opera Akademiet - vi glæder os til at høre, hvor langt! 
 

Dørene til salen åbnes Kl. 17:00 

 
 
 
 

CHEF OG STJERNER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Menu: Aspargessalat med rejer, citron og krydderurter 
 Kalvetyksteg med grillede løg, urter og cremet perlebygrisotto 
 Rabarberkompot med makroner og flødeskum 

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

Prisen inkluderer foredrag, 3-retters menu, sang og musik. Drikkevarer købes separat. 
 
Tilmelding:  NB! Kirsten holder ferie, så brug hjemmesiden http://www.foik.dk/  eller kontakt 
 
    Lis Bargholz, lis.bargholz@damhjornet.dk  Tlf. 36 30 86 76. 
 
Tilmeldingsfrist:  torsdag den 1. maj 2014. 

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 også medlemmer betaler 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 7. maj 2014 kl. 18:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

                           Sven Müller             Lina Johnson        Audun Iversen   Christen Stubbe Teglbjærg 
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Lina Johnson, sopran, har haft travlt siden vi hørte hende som tredjeårselev på Opera 
Akademiet. Efter sin debut som Najade i Ariadne på Naxos i 2009 på Det Kgl. Teater, har 
hun sunget mange store roller, dels på Operaen, dels i sit hjemland, Norge. En betydelig 
drivkraft for Lina er hendes store musikalske nysgerrighed. Hendes smukke koloratur og 
stærke sceniske udstråling har resulteret i flotte anmeldelser, et begejstret publikum og en 
lang række priser og legater. 
 

Audun Iversen, baryton, begyndte at synge i en alder af 23 år – relativt sent, men heldigvis 
for os alle ikke forgæves! Efter endt uddannelse ved Opera Akademiet har han sunget i 
mange af verdens dejligste byer, fra Los Angeles til Moskva og hvad der ligger der imellem – 
gerne kombineret med besøg på en lokal pub med fodbold på tv! Han trives fint og har 
opnået et internationalt ry som lyrisk baryton. Vi kan se frem til at nyde hans pragtfulde høje 
toner, inden han drager videre til fremtidige store engagementer: Royal Opera House - 
Covent Garden, Glyndebourne Festival, Bolsjoj samt vores egen Opera. 
 
 
Christen Stubbe Teglbjærg, pianist, er så småt ved at blive fast inventar ved FOiK’s 
operaaftener. Ikke så mærkeligt! Han har specialiseret sig i repetition og akkompagnement, 
og er således en efterspurgt pianist blandt landets sangere og har siden 1996 været ansat 
som docent på Musikkonservatoriet, sideløbende med sit arbejde på Det Kgl. Teater.  
  
 
 
Sven Müller, Operachef. Siden han i 2012 overtog posten som Operachef, har han 
koncentreret sig om at caste teatrets solister og højne kvaliteten af gæstesangere og 
dirigenter. Men sin baggrund som instruktør på forestillinger verden over, kunstnerisk 
administrator og viceoperachef ved Operaen i Lissabon, har han gode forudsætninger for at 
nå sit mål. 
 

  
 
Generelle betingelser: 
 

1. Tilmelding. Oplys venligst navn og antal personer ved tilmeldingen. 
Indbetaling er IKKE nok!! 
NB! Tilmeldingen er bindende og først gældende, når Lis Bargholz har modtaget den. 

 
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 Operaaftenen. Dette gælder også, hvis vedkommende er gæst hos/tilmeldes af 
et medlem. Medbring for en sikkerheds skyld kvitteringen. 

 
4. 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. 

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

til et bestyrelsesmedlem/formanden. 
 

6. 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. 

  


