Stjerneskud
Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 Købenavn K

Diana Panzeri

Signe Sneh Schreiber

Peter Møllerhøj

Sopran og mezzo - Signe Sneh og Diana Panzieri tilhører begge den nye generation af sangere på vej.
Signe Sneh har vi mødt tidligere i FOiK-regi, mens Diana for mange af os endnu er et ubeskrevet blad.
Det bliver spændende at høre, hvad de finder på! De to damer akkompagneres af Peter Møllerhøj.
Endnu et nyt og spændende bekendtskab for de fleste af os!
Menu: Letrøget fiskemousse med creme fraiche, lime, frissésalat og dild
Kalvetyksteg serveret med grillede løg, grov kartoffelmos samt sauce
Petit fours med hjemmelavede financiers og cookies
Pris:
Medlemmer kr. 290
Gæster kr. 400
Studerende u. 30 år kr. 200 (medbring studiekort).
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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:

torsdag d. 16. oktober 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/
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Diana Panzeri, mezzosopran, afsluttede sin uddannelse ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i 2009 med højeste karakter og var samme år prisvinder
i Operaens Venners Sangkonkurrence. Dianas repertoire spænder vidt over
barokken til romantikken og til cabaretsange af Kurt Weill. Hun har været solist
med kor og orkestre i hele Europa.

Signe Sneh Schreiber, er en lyrisk sopran med en stor bredde i stemmen, hvilket
gør at hendes repertoire spænder vidt. Signe Sneh er en veletableret sanger, der
har givet mange koncerter i Danmark og i udlandet.
Signe er ofte brugt som kantate- og passionssolist men har også sunget moderne
nyskrevne værker.

Peter Møllerhøj, pianist, dimitterede fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2003.
Peter Møllerhøj er kendt for sit farverige klaverspil, hvor han med akkuratesse
formår at ramme musikkens egenart.
Han maner alle stemningerne frem i nærkontakt med sangerne og kan kunsten
både at inspirere og at støtte sangerne, nuanceret og følsomt.


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.
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