Festival og fine stemmer
Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Copenhagen Opera Festival er et populært indslag i den danske sommer, og manden bag, Michael Bojesen,
kommer og fortæller om festivalen og sommerens program. Efter middagen fylder Erika Roos’ flotte sopran og
Mathias Hedegaards lyse tenor rummet med skønne toner. De akkompagneres af Peter Møllerhøj og ikke, som
tidligere meddelt, af Tove Lønskov, som desværre har måttet melde afbud. Men Peter er et fint alternativ, så glæd
jer til en aften i sommerens tegn. Den er lige rundt om hjørnet!
Bemærk: Registrering fra kl. 17.00, dørene til salen åbnes kl. 17.15, foredraget begynder kl. 18.00
og middagen serveres kl. 19.00.
Menu:

Grønne og hvide asparges med sauce tartare
Grillet svinekotelet med spidskål/løg, stegte kartofler og sauce choron
Æblekompot med sød rasp og flødeskum

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:
Forudbetaling:

onsdag den 18. maj 2016.

Skal senest foretages den 18. maj 2016 til Danske Bank
reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82.
Alle gæster SKAL betale forud.
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/side 2.
På glædeligt gensyn!

Preben Nyeland
Formand
Mobil 30 51 10 04 * E-Mail: preben@nyeland.net
http://www.foik.dk/
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Michael Bojesen er en alsidig kunstner: komponist, dirigent og musiklærer. Disse tre
roller er tæt forbundet, og han kombinerer sine forskellige færdigheder og erfaringer
i sit arbejde. Gennem hele sin karriere har Michael Bojesen opbygget et ry som en
markant profil i den danske musikscene. Han er kendt som en af de mest visionære
og initiativrige personligheder i landet. I 2012 blev Bojesen udnævnt til at være den
nye direktør for Copenhagen Opera Festival, og målet er at føre operafestivalen i
retning af større folkelig tilslutning.
Erika Roos, sopran, er født i Sverige og kom efter studier ved Musikakademiet i
Stockholm til Operaakademiet i København, hvor hun afsluttede sin uddannelse i
2007. Samme år debuterede hun på Komische Oper i Berlin og var i en årrække
medlem af det faste ensemble der. Sideløbende med sine operapartier har hun en
omfattende karriere som koncert- og oratoriesolist bl.a. med førende skandinaviske
orkestre og orkesterledere. Erika Roos har vundet Grieg-prisen i Dronning Sonjas
Internationale Musikkonkurrence.
Mathias Hedegaard har på få år slået sit navn fast som en efterspurgt og
prisbelønnet lys lyrisk tenor. Med sin stærke sceneudstråling har han gjort sig
gældende siden sin debut i 2006 som Gastone i La Traviata på det Kongelige Teater.
Han har haft roller på bl.a. Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, GöteborgsOperan
og Tiroler Landestheater Innsbruck. Mathias har senest sunget Leander i Det
Kongelige Teaters turnéversion af Maskarade og titelrollen i Candide på Den Fynske
Opera. Mathias Hedegaard har modtaget flere fornemme priser gennem årene.

Peter Møllerhøj, pianist, dimitterede fra Det Jyske Musikkonservatorium i
2003 og har siden taget specialuddannelse som akkompagnatør på Royal
College of Music i London. Han er kendt for sit farverige klaverspil, hvor han
formår at ramme musikkens egenart. I nærkontakt med sangerne maner han
alle stemninger frem og kan kunsten både at inspirere og støtte sangerne
med de rette dynamiske nuancer. Han optræder flittigt som Lied- og romance
akkompagnatør, og har endvidere arbejdet som akkompagnatør på en række
kurser og opera-masterclasses.


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 den 18. maj 2016. 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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