TRE DEJLIGE OVERRASKELSER
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Signe Sneh Schreiber

Adam Frandsen

Louise Schrøder

Signe Sneh Schreiber, sopran og Adam Frandsen, tenor skal underholde os denne aften. To kunstnere, der vil
være kendte af nogle af foreningens medlemmer. To dejlige stemmer med hver deres store repertoire, men
også med sammenfald i repertoiret, så der kan synges duet. Måske fra Boheme, måske fra Tryllefløjten, eller
de overrasker med noget helt andet. De vil under alle omstændigheder være akkompagneret af Louise
Schrøder, der virker som repetitør på Operaakademiet, udover egene koncerter.
Bemærk:

Registrering fra kl. 17.30. Dørene til salen åbnes kl. 18.00.

Menu:

Asparges serveret med sauce vinaigrette og små salater
Grillet kyllingebryst serveret med spidskål, ristede kartofler samt kyllingejus med sellerifrø
Klassisk rabarbertrifli

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 12. maj 2017.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 12. maj 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 Sneh, sopran, er en alsidig sanger med base i lyrisk koloratur. Hun
afsluttede sin uddannelse på Operaakademiet i 2016, og som et kuriosum kan
nævnes, at hun også har studeret hos Reinaldo Macias, som vi skulle have hørt i
aften. Blandt hendes favoritter er rollen som Kunigunde i Bernsteins Candide,
som hun sang på Den Fynske Opera. Hertil kommer en aktiv indsats for at gøre
opera tilgængelig for børn. Signe har sunget i FOiK flere gange, så det vil for
mange være et kært gensyn.
Adam Frandsen, tenor, er uddannet i USA og er i fuld gang med en international
karriere. Men også hans hjemlige publikum har nydt hans flotte stemme, bl.a. på
Opera Hedeland, hvor han har sunget Fernando i Cosi fan tutte, og på Operaen
som Narraboth i Salome. I FOiK skulle vi have hørt Adam sidste år, men han
måtte melde afbud, fordi han i Sidney skulle synge hovedrollen som Jørn Utzon i
operaen om byens berømte Operahus. Nu har vi så chancen!
Louise Schrøder vandt allerede som 12-årig den danske Steinwaykonkurrence,
og så var grunden lagt. Hun blev uddannet pianist med speciale i
akkompagnement og repetition fra Syddansk Musikkonservatorium i 2006, og
har i dag alsidig erfaring fra bl.a. Den Jyske Opera, Den Ny Opera, Copenhagen
Opera Festival og Opera på Grænsen. Indtil 2016 var hun en del af den daglige
ledelse i Den Rullende Opera og medvirkede som pianist i opsætningerne af
Donizettis Rita, Chabriers Une Éducation Manquée og Bizets Mirakeldoktoren.


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 12. maj 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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