Ensemblet fra Det Kongelige Operakor
Torsdag den 7. september 2017 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Ensemblet som det så ud i 2015, da det sidst besøgte i FOiK med pianist Orsi Fajger
Vi skal i aften have fornøjelsen af at høre Det Kongelige Operakor. Dog ikke hele koret, men et ensemble heraf.
Om det bliver de samme sangere, vi hørte for to år siden vides ikke – måske er der nye stemmer med. Operakor
har mange roller, både musisk, som et vokalt instrument i selve musikken, og som stemningsskabende optakt
til solisternes arier. Mange operaer har også et helt unikt korindslag. Tænk f.eks på fangekoret i Nabucco og
korsatsen ”Treulich geführt” i Lohengrin. Korets medlemmer synger også som solister i mindre roller, lige som
de er uundværlige som statister, så de skal også kunne spille komedie. Den ene aften er kvinderne cigarpiger i
Carmen, den næste nonner i Suor Angelica. Og mændene skal i en og samme forestilling både være soldater og
smuglere som i Carmen. Der er lagt op til en mangfoldig aften.
Bemærk:

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

Menu:

Ørredmousse serveret med radiser, rygeostcreme, agurk og frisésalat
Kalveculotte serveret med sommerkål, nye løg, peberrodssauce og kartofler
Gammeldags æblekage

Pris:

Medlemmer kr. 390, Gæster kr. 520 og Studerende u. 30 år kr. 290 (medbring studiekort).
Prisen inkluderer en 3-retters menu, sang og musik. Drikkevarer købes separat.
Begrænset antal gæster – se bagsiden.

Obs!

Tilmelding:

www.foik.dk eller kirsten@sehested.dk eller tlf. 21 66 48 02 NB nyt nummer!

Tilmeldingsfrist:

fredag den 1. september 2017.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 1. september 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. 21 66 48 02 * E-Mail: kirsten@sehested.dk
http://www.foik.dk/
Der tages forbehold for ændringer
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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.

SÆRLIGE BETINGELSER:
Gæster. Medlemmer, der har gæster med, bedes oplyse navnet på gæsten/gæsterne.
For at sikre at der er plads til vores medlemmer, er antallet af gæster, der kan tilmeldes, i første omgang
begrænset til 2 pr. medlemsnummer. Dette gælder også for par.
Yderligere gæster. Fra mandag den 21. august 2017 kan der, hvis der er pladser, bestilles plads til
yderligere gæster.

GENERELT
Forudbetaling. Vi beder venligst gæster/ikke-medlemmer om at indbetale beløbet på FOiK's konto
senest den 1. september 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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