To i en aften med foredrag og sang
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Berit Wolsted Jones

Agnes Wolska

Semion Balschem

Først foredrag med Berit Wolsted Jones, der er forestillingsleder på Den Kongelige Opera. Og mon ikke hun kan
berette meget, måske også fra sine tidligere ansættelser bl.a. på London Toast Theatre og som underviser på Den
Danske Scenekunstskole. Anden afdeling byder på sopranen Agnes Wolska. Hun er en efterspurgt gæst på operaog koncertscener i hele Europa og Sydamerika. Hendes karriere har særligt været præget af den italienske opera.
Til at akkompagnere sig har Agnes Wolska FOiKs egen pianist Semion Balschem.
Bemærk: Registrering fra kl. 17.00, dørene til salen åbnes kl. 17.15, foredraget begynder kl. 18.00
og middagen serveres kl. 19.00.
Menu:

Græskarsuppe serveret med ristet bacon og purløg
Grillet kyllingebryst med kornrisotto med selleri, gulerødder og krydderurter. Hertil hønsejus
Panna Cotta med blåbær

Pris:

Medlemmer kr. 320, Gæster kr. 450 og Studerende u. 30 år kr. 250 (medbring studiekort).
Prisen inkluderer en 3-retters menu, foredrag, sang og musik. Drikkevarer købes separat.

Tilmelding:

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

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 4. oktober 2017.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 4. oktober 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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Berit Wolsted Jones, forestillingsleder på Den Kongelige Opera. Berit Wolsted
Jones er uddannet ved Guildhall School of Music and Drama, London. Efter
endt uddannelse og før sin ansættelse på Den Kongelige Opera har hun i en
årrække arbejdet som freelance forestillingsleder ved flere danske teatre samt
London Toast Theatre og som projektleder på Gladsaxe Teater. Derudover har
hun undervist på Den Danske Scenekunstskole.

Agnes Wolska, sopran. Agnes Wolska har været solist ved blandt andet Polsk
National Opera i Warszawa og Teatro del Liceu i Barcelona. Hun er en efterspurgt gæst på opera- og koncertscener i hele Europa og Sydamerika. Hun har
været solist med bl.a. Berliner Philharmonikerne, Sinfonia Varsovia og Santa
Cecilia Orchestra, og hun har samarbejdet med dirigenter som Zubin Mehta,
Marcello Viotti, Alberto Zedda mfl. Det er især musik af Verdi og andre
repræsentanter for italiensk opera, der har præget Agnes Wolskas karriere.

Semion Balschem, pianist. Semion Balschem begyndte sin musikalske
uddannelse som 6-årig i fødebyen Kiev og afsluttede den med udmærkelse
fra solistklassen ved Musikkonservatoriet i Moskva. Han har siden 1979
været bosat i Danmark, hvor han fortsatte sit virke som solist med blandt
andet DR SymfoniOrkestret. I udlandet har han givet koncerter over det meste
af Europa, ikke mindst i Italien, hvor han ud over sin koncertvirksomhed har
arbejdet som lærer og givet adskillige master classes.


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 4. oktober 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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