
 

Der tages forbehold for ændringer                                                                                                 Foto: © Preben Nyeland, m.fl. 

 
 
 
 

 
 

Kær gæst og kendte værter 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Menu: Græskarsuppe med crème fraîche og sprød bacon 

Grillet kyllingebryst med grøntsagsfrikassé samt kartofler vendt i krydderurter 
Syltet pære med chokoladesauce og hvid chokolademousse.  

 
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 17. september 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/ 

Tirsdag, den 23. september 2014 kl. 19:00 
Odd Fellow Palæet 

Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

          Elsebeth Dreisig * Niels Jørgen Riis * Friedrich Gürtler  
 

 Denne aften venter et glædeligt genhør med Niels-Jørgen Riis og Friedrich Gürtler, der som æresmedlemmer 
er en slags værter for aftenen, med Elsebeth Dreisig i rollen som ’gæstesolist’. Alle tre er prominente aktører i 
dansk musikliv, hver på sit område: Elsebeth som førende sopran på Den Jyske Opera, Niels-Jørgen som 
førende tenor på Operaen, og Friedrich som den ubetingede nestor og ’fødselshjælper’ for flere generationer 
af danske sangere. Kort sagt – der er noget at glæde sig til. 
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Elsebeth Dreisig, sopran 
Elsebeth Dreisig er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1994.  
I sommeren 2006 blev hun for alvor kendt i Danmark, da hun sang Gabi White i Niels 
Marthinsens opera ”Skriftestolen”.  I de sidste mange år har Elsebeth været tilknyttet 
Den Jyske Opera som solist og har haft succes i flere store partier, f.eks.: Ann Truelove 
i ”Lastens vej”, Pamina i ”Tryllefløjten”, Violetta i ”La Traviata” og Mimi i ”La Bohéme”. 
Elsebeth Dreisig optræder ofte på Det Kongelige Teater, Operaen. 
 

Friedrich Gürtler, piano 
Friedrich Gürtler er et fyrtårn i dansk musikliv. Han er uddannet ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium, hvor han har virket som rektor, docent og professor. Som solist 
har han spillet med samtlige større danske orkestre. Friedrich Gürtler er nok bedst 
kendt som kammermusiker og akkompagnatør i Danmark og i udlandet, og for sit 
arbejde med sangere, bl.a. som forstander på Operaakademiet fra 1972 til 1998.  
Også Friedrich Gürtler er en værdsat og hyppig gæst ved FOiK’s arrangementer – og 
æresmedlem.  
 

 

Niels Jørgen Riis, tenor, skulle egentlig have været landmand på Bornholm, men 
heldigvis for os kom operaen i første række. Han debuterede i 1996 på Det Kgl. Teater 
som Lehrbube i Wagners Mestersangerne. Som førende tenor på Det Kgl. Teater har 
han siden sunget et utal af førende tenorpartier, bl.a. hans yndlingsrolle som Rodolfo i 
teatrets populære opsætning af La Bohème. Niels Jørgen Riis har modtaget flere 
legater og priser, bl.a. Aksel Schiøtz Prisen 2001. Niels Jørgen Riis er æresmedlem af 
FOiK. 
 
 

 

 
 
 

 

 

  
 
Generelle betingelser: 
 
Tilmelding. Oplys venligst navn og antal personer ved tilmeldingen. Indbetaling er IKKE nok!! 
NB! Tilmeldingen er bindende og først gældende, når Kirsten Sehested har modtaget den. 
 
Gæster. Medlemmer, der har gæster med, bedes oplyse navnet på gæsten/gæsterne 
 
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, da vi har erfaret, at medlemmernes indbetalinger ikke altid 
er nået frem til FOiK’s bankkonto i tide. Det vil lette bestyrelsens arbejde, hvis du efter indbetalingen 
kontrollerer, at din indbetaling faktisk er gået igennem. 
Hvis din indbetaling undtagelsesvis har fundet sted senere end fem hverdage før operaaftenen, beder vi dig 
medbringe en kvittering. Tak for hjælpen. 
 
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. 
 
Registrering. Alle skal krydses af ved ankomsten. Tilmeldte, der kommer for sent, bedes henvende til et 
bestyrelsesmedlem/formanden. 
 
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. 

  


