Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 Købenavn K
Der blændes op for en helt unik aften i FOiKs historie, når vi får besøg af Ensemblet fra Det Kongelige Operakor. Det gælder både hvad program og
medvirkende angår, og det bliver spændende at høre, hvad de har valgt at synge for os. Det bliver garanteret noget, vi ikke har hørt på ”FOiKs” scene før. Som I
kan se, er der tale om en helt usædvanlig aften, så I vil sikkert vise forståelse for, at entréprisen er lidt forhøjet i forhold til vores normale operaaftener.

Bagerst:
Midten:
Forrest:

Lars Bo Ravnbak - Ernst Sondum Dalsgarð - Carl Rahmqvist

-

Lasse Christian Bach - Ole Jegindø Norup

Bo Glies Nandfred -Jan-Erik Sääv - Tine Bye Sandorff - Sasse Flodgaard - Cecilia Hjortsberg - Matilde Wallevik - Pernille Bruun - Peter Steen Andersen - Cille Ebling - Simon Schelling
Annika Isgar - Mette Grosbøl - Trine Vestergaard – Mariann Molin Amdisen - Karen Dinitzen - Henriette Elimar

Ensemble fra Det kongelige Operakor med pianist Orsi Fajger

Menu:
Forret:
Hovedret:
Dessert:

Confiteret svineterrin serveret med krydderurteemulsion,
hjemmelavede drueagurker og frisk salat
Grillet kylling med cremet kornrisotto og kraftig hønsesky
Chokoladebrownie erberet med lemon curd
Kaffe & te

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.

NB!! Pris: Medlemmer kr. 350, Gæster kr. 470 og Studerende u. 30 år kr.
250 (medbring studiekort). Prisen inkluderer en 3-retters menu, sang og
musik. Drikkevarer købes separat.

Gæster. Medlemmer, der har gæster med, bedes oplyse navnet på
gæsten/gæsterne.

Tilmelding: www.foik.dk eller kirsten@sehested.dk eller tlf. 38 88 45 80
Tilmeldingsfrist: fredag den 2. oktober 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 næste side.

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.

På glædeligt gensyn!

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.

Preben Nyeland
Formand
Tlf.: 45 93 10 04 * Mobil 30 51 10 04 * E-mail: preben@nyeland.net
http://www.foik.dk/

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

Der tages forbehold for ændringer.
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