En drøm går i opfyldelse!
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

GENERALFORSAMLING KL. 17:30 * se nedenstående indkaldelse

Gisela Stille

Niels Jørgen Riis

Orsi Fajger

Når to af Operaens førende kræfter, sopranen Gisela Stille og ”vores egen” Niels Jørgen gæster FOiK
den 28. februar, er det formandens – og mange andres - mangeårige drøm, der går i opfyldelse. I skrivende stund
ved vi ikke, hvad de vil synge, men med Gisela Stilles klokkeklare sopran og Niels Jørgen Riis’ dejlige tenor kan vi
forvente en aften, der ikke går Stille af! Så glæd jer – og skynd jer at reservere plads. Vi tror, der bliver rift om dem!
Menu:

Rimmet færøsk laks med pisket peberodscreme, sprøde dild-agurker, frisésalat, kørvel samt
citronvinaigrette
Dansk kalv med timianbagte løg, selleripuré, brøndkarse samt rødvinssauce
Chokoladefondant med flødeis, mascarponecreme og sprød crumble

Pris:

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: onsdag den 22. februar 2017.
Forudbetaling:

Skal senest foretages den 22. februar 2017 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/
Der tages forbehold for ændringer
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Gisela Stille, sopran, er født i Sverige og uddannet på Operaakademiet i København.
Hun var i en periode tilknyttet operaen i Bonn. Siden 2001 har Gisela Stille været
fastansat ved Den Kongelige Danske Operas solistensemble, hvor hun blandt andet har
sunget titelroller i Lucia di Lammermoor og Lulu. Hun har sunget i operahuse i Monte Carlo,
Oslo, La Monnaie i Bruxelles samt med Berliner Philharmonikerne. Gisela Stille har markeret
sig godt i internationale musikkonkurrencer og modtaget adskillige priser og legater.

Niels Jørgen Riis, tenor, debuterede på Det Kongelige Teater i 1996 som Lehrbube i
Wagners Mestersangerne og har som fast medlem af Operaens solistensemble siden 1998
sunget størstedelen af de vigtigste tenorpartier. Han har modtaget flere legater, priser og
anerkendelser, ikke mindst et æresmedlemskab af FOiK

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 Den Kongelige Danske Opera som repetitør. Hun giver
ofte masterclasses på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og var i 2013 officiel
pianist ved Placido Domingos operakonkurrence The Operalia. Siden 2014 har hun været
musikalsk ansvarlig for Adam Fischers The Wagner Days-festival.
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 22. februar 2017. 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.

Der indkaldes til
Generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 17:30 i Odd Fellow Palæet.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Vi minder om, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest én uge før generalforsamlingen – nemlig den 21. februar 2017.
Efter generalforsamlingen fortsætter vi kl. 19:00 med vores Operaaften.
På bestyrelsens vegne
Preben Nyeland
Formand
Der tages forbehold for ændringer
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