Et ægtepar med musik i
Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 Købenavn K

Anne Margrethe Dahl og Frans Rasmussen
Denne aften skal vi møde et spændende ægtepar, der har helliget sig musikken, men på forskellige
områder. Anne Margrethe Dahl er bredt kendt som solist på Operaen, mindre bredt måske som
forstander for Operaakademiet med ansvar for uddannelsen af nye generationer af sangere.
Frans Rasmussen er dirigent, foredragsholder og lærer ved Konservatoriet. Han har dirigeret
over hele verden, men blev for alvor verdensberømt i Danmark gennem DR's udsendelser om
bl.a. ”Stemmer fra Vollsmose”. Sammen vil de synge, spille og fortælle om deres musikalske liv og
oplevelser. En aften af de usædvanlige venter!
Menu: Cremet krabbebisque med urter i julienne samt dildolie
Kalvetyksteg med selleripuré, sæsonens svampe, løvstikkesauce samt ristede kartofler
Æble-panna cotta med sprød crumble
Pris:

Medlemmer kr. 320, Gæster kr. 450 og Studerende u. 30 år kr. 250 (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 26. august 2015.

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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Anne Margrethe Dahl, sopran, er født i Norge og uddannet på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium. Hun debuterede i 1989 på Århus Sommeropera som Donna Anna i Don Giovanni, og det blev begyndelsen på en flot
karriere, dels på Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater, dels i udlandet.
Hun har sunget et væld af store partier i et repertoire, der spænder fra Mozart
over Wagner til Rued Langgaard. Ud over at være solist er Anne Margrethe
Dahl også underviser og forstander på Operaakademiet - en af Nordeuropas
mest eftertragtede operauddannelser, der trækker de største unge
operatalenter til.
Frans Rasmussen er dirigent, kapelmester og musikformidler af et sjældent
format. Som tidligere leder af dirigentuddannelsen ved Det Kongelige Danske
Musik-konservatorium har han undervist flere generationer af unge musiktalenter, og med en fortid som kapelmester for Det Kongelige Kapel har han
arbejdet med de bedste kor i landet og dirigeret samtlige professionelle
danske orkestre plus udenlandske i både Europa, Afrika, Nordamerika og
Asien.
I sine populære foredrag fortæller Frans Rasmussen blandt andet om, hvad det
er der gør, at en succesfuld dirigent bruger sin tid på at arbejde med amatører,
brobygning og integration ved hjælp af musikken, sådan som vi har kunnet se
det i TV udsendelsen ”Stemmer fra Vollsmose & Urban Planen” og i Østre
Gasværks store juleforestilling i 2011, hvor Frans Rasmussen stod i spidsen
for hele 600 korsangere.

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 kvitteret for den 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.
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. Placering sker efter
princippet først-til-mølle.
Registrering. ALLE skal krydses af ved ankomsten. Tilmeldte, der kommer for sent, bedes
henvende sig 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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