Tre kunstnere, mange talenter
Onsdag den 9. november 2016 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Stina Schmidt

Simon Duus

Jacob Beck

Vi kan glæde os til en aften, hvor de tre kunstnere tilsammen repræsenterer mange talenter: Stina Schmidts
bløde mezzosopran, Simon Duus klingende basbaryton og uforlignelige Jacob Beck ved flygelet. Ud over deres
umiskendelige musikalske evner, besidder de alle tre en høj grad af humor og scenisk udstråling, så vi er
sikre på, at vi kan slutte efterårssæsonen i flot stil. Vel mødt!
Registrering fra kl. 17:30, dørene til salen åbnes kl. 18:00
Menu:

Pris:

Cremet fiskesuppe serveret med urter og dild
Braiseret spoleben med varme krydderier, kikærter og bønner
Panna cotta med blåbær
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:

torsdag den 3. november 2016.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 3. november 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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Stina Schmidt, mezzosopran, dimitterede fra Operaakademiet i sommeren
2011 og debuterede på Det Kongelige Teater, Operaen, som Flora i La Traviata.
Hun repræsenterer en ny generation af unge talentfulde sangere, der bevæger
sig hjemmevant i mange forskellige genrer. Med sin stærke udstråling og
smidige stemme, dækker hun et bredt repertoire fra tidlig barok til ny klassisk
musik.

Simon Duus, basbaryton, blev i 2008 optaget på Operaakademiet uden
foregående konservatorieuddannelse, hvilket ellers er normalt. Efter endt
uddannelse har han sunget en række væsentlige partier, bl.a. Figaro i ”Figaros
bryllup” på Den Fynske Opera, Henrik i ”Maskarade” på Det Kongelige Teater
og Dulcamara i ”Elskovsdrikken” i Tivolis Koncertsal over for verdensstjernen
Lawrence Brownlee.

Jacob Beck, pianist, er uddannet på musikkonservatorier i Odense, Hannover,
New York og Århus, hvor han i 2002 debuterede fra solistklassen. Han har
optrådt som solist, kammermusiker og akkompagnatør i ind- og udland, og
fokuserer nu på samarbejdet med sangere inden for både opera og lied.
Hertil kommer aktiviteter som foredragsholder, konferencier, opera- og
teaterinstruktør samt tekstforfatter.


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 3. november 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.
Uden bordreservation kan man få udleveret max. 4 reservationssedler til pladsreservering i salen.
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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