EN STJERNESPÆKKET AFTEN
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 18:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Lotte Heise

Niels Jørgen Riis

Palle Knudsen

Orsi Fajger

Kender I kun Lotte Heise som en hurtigt- og højtsnakkende dame, så luk op for DR’s P2, hvor hun med stor viden
og entusiasme fortæller om klassisk musik. Nu har I chancen for at lære denne side af Lotte Heise bedre at kende.
Efter middagen indtager to af Operaens førende herrer scenen: Niels Jørgen Riis, vores æresmedlem, og Palle
Knudsen. Begge er kendt af FOiK’s medlemmer, det samme er Orsi Fajger, der akkompagnerer de to sangere. Kort
sagt, endnu en god og oplevelsesrig aften venter!
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:

Varmrøget ørred serveret med letsaltede agurker, radiser, frisk salat og rygeostcreme

Grillet kylling med spidskål, gulerod, nye løg, stegte kartofler og hønsejus
Rabarbercrumble med cremefraiche
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 31. august 2016.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 31. august 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.
På glædeligt gensyn!

Preben Nyeland
Formand
Mobil 30 51 10 04 * E-Mail: preben@nyeland.net
http://www.foik.dk/
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Lotte Heise. Denne operaaften indledes med et foredrag af Lotte Heise, der vil
fortælle om sit forhold til opera, hvordan hun kom til at elske den og om sine store
oplevelser med opera. Lotte Heise blev student 1978 og turnerede herefter i fire år
med teatergruppen Skifteholdet, indtil modelkarrieren hos fotograf Gunnar Larsen
begyndte i 1982. Siden har hun ernæret sig som forfatter og foredragsholder.
Lotte Heise kan for tiden høres i Operaprogrammet ”Bravo” på Danmarks Radio P2,
hvor hun er en særdeles engageret og velinformeret værtinde.
Niels Jørgen Riis, tenor, debuterede i 1996 på Det Kongelige Teater som Lehrbube i
Wagners Mestersangerne og har som ledende tenor og fast medlem af teatrets
solistensemble sunget et utal af førende tenorpartier. En af hans yndlings-roller er
Rodolfo i teatrets populære opsætning af La Bohème. Niels Jørgen Riis har modtaget
flere legater og priser, bl.a. Aksel Schiøtz Prisen. Niels Jørgen Riis er æresmedlem af
FOiK.
Palle Knudsen, baryton, er uddannet fra Operaakademiet i 1998. I 1999 blev han
ansat på Det Kongelige Teater, hvor han havde sin store debut som Papageno i
Mozarts "Tryllefløjten". Hans stemme er en smuk lyrisk baryton – den bløde stemme
er hans force. Han kan ”lyssætte” den (og sin fremtoning i øvrigt), så hans roller
skiftevis kan dirre af maskulin spændstighed, desillusion og stærk optimisme. Hans
repertoire er bredt, og operaengagementer har bragt ham til scener i hele Europa,
USA og Fjernøsten.
Orsi Fajger, pianist, født i Ungarn og uddannet fra Franz Liszt Konservatoriet i
Budapest. Her var hun tilknyttet som professor, inden hun blev repetitør på Den
Ungarske Statsopera. Siden 2010 har hun været ansat på Operaen som repetitør.
Hun giver ofte masterclasses på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og var i
2013 officiel pianist ved Plácido Domingos opera-konkurrence The Operalia. Siden
2014 har hun har været musikalsk ansvarlig for Adam Fischers The Wagner Daysfestival.

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 31. august 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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