En aften med vellyd
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Signe Asmussen

Jens Søndergaard

Ulrich Stærk

FOiKs operaaften den 30. marts bliver et genhør/gensyn med to dejlige kunstnere. Sopranen Signe
Asmussen, som vi sidst hørte ved Nytårsgallaen, og barytonen Jens Søndergaard, som også har været en
kær gæst gennem årene. Begge kunstnere kan med deres stemmer, gestik og udstråling fylde hele salen
i Odd Fellow Palæet. De akkompagneres denne aften af Ulrich Stærk.
Bemærk: Registrering fra kl. 17.30. Dørene til salen åbnes kl. 18.00.
Menu:

Torsk rørt med cremefraiche, lime, små salater og dild
Braiseret spoleben serveret med kornrisotto med friske krydderurter, bagt fennikel og skysauce
Panna Cotta med æblekompot

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 80/21 66 48 02

Tilmeldingsfrist:

fredag den 24. marts 2017.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 24. marts 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!

Kirsten Sehested
Formand
Tlf. 38 88 45 80/21 66 48 02 * E-Mail: kirsten@sehested.dk
http://www.foik.dk/
Der tages forbehold for ændringer
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Signe Asmussen, sopran, er uddannet på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København. Hun debuterede i 2001 fra konservatoriets
solistklasse. Fra karrierens start har hun fået strålende anmeldelser, der
udråbte hende til ”en sanger med ekstraordinære muligheder” og en ”vokal
intimforfører”. Signe Asmussen har for alvor slået sit navn fast som en af vores
mest alsidige og karismatiske, yngre sangerinder. Signe Asmussen har
modtaget adskillige priser og legater, bl.a. Aksel Schiøtz prisen, Sonnings
Stipendium samt Tonny Landy og Tove Hyldgaards Legat.

Jens Søndergaard, bariton, er uddannet på Operaakademiet og debuterede i
2005 fra solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han
har siden i en periode været fast tilknyttet Deutsches Nationaltheater Weimar.
Hans repertoire spænder bredt, fra Monteverdi til moderne opera, hvor ikke
mindst gyser-operaen ”Orkestergraven” på Den Fynske Opera har vakt
opmærksomhed. Jens Søndergaard modtog i 2007 det store Annemarie
Mortensens legat, i 2014 fik han overrakt Aalborg Operapris samt et stipendiat
fra Richard Wagner Selskabet, og senest gjaldt det Aksel Schiøtz prisen.

Ulrich Stærk, der foruden at være en meget efterspurgt koncertpianist også er
en meget brugt kammermusiker, har haft en verdensomspændende karriere i
store dele af verden, bl.a. i Paris, Wien; Tokyo, Rom og Berlin. Han har også
optrådt med bl.a. Inger Dam-Jensen som skal optræde i FOiK senere på
sæsonen.


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 24. marts 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.
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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