Spændende udfordringer og skønne stemmer
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 18:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 Købenavn K

Claus Lynge, operachef

Marieke Wikesjö, sopran

Johannes Held, baryton

Orsi Fajger, pianist

Som en festlig afslutning på en flot sæson serveres et glas crémant i Havestuen Kl. 17:30
Det kræver gode nerver og is i maven at være chef for et friluftsteater. Claus Lynge, mangeårig operachef for
Opera Hedeland, indleder med at fortælle som sit spændende job og dets mange udfordringer.
Efter middagen tager vores sangsolister over. Hvad de byder på, ved vi ikke, men ud fra de spørgsmål, vi har fået
fra dem, kan vi forvente en forrygende aften, hvor der sker en masse på scenen. De akkompagneres med vanlig
virtuositet af Orsi Fajger.
Bemærk: Fra Kl. 17:00 registrering * Kl. 17:20 dørene til salen åbnes * Kl. 17:30 crémant i Havestuen
Kl. 18:00 foredrag * Kl. 19:00 middagen serveres * Kl. 20:00 sang og musik
Menu:

Græskarsuppe med creme fraiche, bacon og friske krydderurter
*Lammeculotte med skysauce og estragon, tyttebær, bagte rødløg og ristede kartofler
Chokolade/trøffelkage med jordbærcurd og honningnøddedrys, samt jordbærkarameller
*Hvis du ikke spiser lam, vil restauratøren gerne servere vegetarret – fisk og grønt

Pris:

Medlemmer kr. 320, Gæster kr. 450 og Studerende u. 30 år kr. 250 (medbring studiekort). Prisen
inkluderer en 3-retters menu, foredrag, sang og musik. Drikkevarer købes separat.

Tilmelding:

www.foik.dk eller kirsten@sehested.dk eller tlf. 38 88 45 80

Tilmeldingsfrist:

onsdag den 11. november 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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Claus Lynge, operachef, har en lang karriere inden for teaterverdenen. Som mag.art. i
teatervidenskab har han arbejdet som teateranmelder, dramaturg og teaterchef,
inden han i 2003 blev operachef ved Opera Hedeland. Her har han gjort en fantastisk
indsats med forestillinger, der altid byder på flotte sangpræstationer og spektakulære
opsætninger i naturskønne omgivelser. Grundlaget for en succes er lagt - resten er op
til vejret!

Marieke Wikesjö, sopran, er født i Sverige og uddannet fra konservatoriet i Wien,
samt gennemført studier i London og Italien. Med dybe rødder i den italienske
belcanto-tradition, har hun sunget partier som Cio-Cio San i Madama Butterfly,
Nedda i Pagliacci og Violetta i La Traviata. Hun er også en efterspurgt koncert- og
oratoriesangerinde. Når vi hører hende i aften, skyldes det Preben Nyeland, som
hørte hende synge på et krydstogt og fluks engagerede hende. Selv når han er på
ferie, er han på arbejde!

Johannes Held, baryton, er født i Tyskland og uddannet i hhv. Freiburg og på
Operaakademiet i København. Han fik sin scenedebut i 2013 som Guglielmo i Cosi
fan tutte i Oldenburg, og som Morales i Carmen på Operaen i København, hvor han
i sidste sæson sang som gæst i Lulu af Alban Berg. Der er mulighed for et genhør
med Johannes senere i november, hvor han synger i Mozarts Requiem.

Orsi Fajger, pianist, er født og uddannet i Ungarn, hvor hun har arbejdet som coach
og akkompagnatør på mange store teaterproduktioner. I dag bor hun i København,
hvor hun er coach og akkompagnatør på Det Kongelige Teater. I FOiK har vi også haft
fornøjelsen af hendes akkompagnement flere gange, så det bliver et glædeligt
genhør.

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.
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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