Thomas og et nyt ansigt på scenen
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

GENERALFORSAMLING KL. 17:30 * se nedenstående indkaldelse

Nina Sveistrup Clausen

Thomas Storm

Jacob Beck

I stedet for, som annonceret, at høre Thomas Storm og Mette-Maria Øyen, bliver Thomas i aften suppleret af
Nina Svejstrup Clausen, da Mette-Maria er blevet sygemeldt. Vi håber naturligvis at få lejlighed til at høre hende
en anden gang, og kan så i mellemtiden glæde os over at få besøg af Nina Svejstrup Clausen, som også har en
interessant karriere. Ved flygelet sker der ingen ændringer; Jacob Beck akkompagnerer med vanlig musikalitet
og charme.
Menu:

Friskpillet krabbekød vendt med blegselleri, æbler og dild i citroncreme
Grillet kylling med glaseret persillerod, bagte løg, kartofler og sauce velouté
Bread and butter pudding med abrikoser og rosiner

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: torsdag den 15. februar 2018.
Forudbetaling:

Skal senest foretages den 15. februar 2018 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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Nina Sveistrup Clausen er dansk koloratursopran og uddannet i opera, performance og ny
musik fra solistklassen ved Syddansk Musikkonservatorium, Odense, samt private studier i
Berlin og ved Bel Canto Vocal Studio London. I august 2015 debuterede Nina som Jano i
Janáceks Jenúfa på Den Jyske Opera. I marts 2016 høstede hun mange anmelderroser for
sin hovedrolle i den Reumert Særpris-nominerede musikforestilling STØV ved Sew Flunk
Fury Wit/Helsingør Teater. Samme rolle indbragte hende en præmiering fra Statens
Kunstfond.
Thomas Storm, baryton, er uddannet på konservatoriet i Odense og Operaakademiet ved
Det Kongelige Teater i København. Han har på få år etableret sig som en af de mest efterspurgte unge sangere. I 2009 havde han sin debut på Det Kongelige Teater i rollen som
Moralès i Carmen og Le Gerolier i Les dialogues des Carmélites af Poulenc. I sæson 2010/11
sang Thomas Storm rollen som Schaunard i Det Kongelige Teaters opsætning af Puccinis
La Bohème sammen med verdensstjernen Anna Netrebko. Den 1. januar 2018 blev
Thomas Storm udnævnt til kunstnerisk leder af Den Fynske Opera.
Jacob Beck, pianist, er uddannet på musikkonservatorier i Odense, Hannover, New York
og Århus, hvor han i 2002 debuterede fra solistklassen. Han har optrådt som solist, kammermusiker og akkompagnatør i ind- og udland, og fokuserer nu primært på samarbejdet med
opera- og liedsangere. Jakob Beck har fast tilknytning Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Hertil kommer aktiviteter som foredragsholder og operainstruktør.
Mange vil huske Jacob Beck fra hans tidligere besøg i FOiK, ikke mindst for hans veloplagte
introduktioner.
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 15. februar 2018. 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 onsdag den 21. februar 2018 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 14. februar 2018.
Efter generalforsamlingen fortsætter vi kl. 19:00 med vores Operaaften.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Sehested
Formand
Der tages forbehold for ændringer
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