Tre kunstarter på én aften
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Giordano Bellincampi

Andrea Pellegrini

Carol Conrad

Aftenen begynder med et foredrag om et spændende liv med opera, set fra dirigentens podie, leveret af en af dansk
musiklivs store personligheder. Efter middagen overtager Andrea Pellegrini scenen sammen med Carol Conrad.
De er begge alsidige, scenevante kunstnere, der kender FOiK – og omvendt! De vil helt sikkert sørge for, at vi får en
rigtig dejlig aften.
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 cremefraiche og sprød crouton
Gammeldags oksesteg serveret med grønne bønner, skysauce og ristede kartofler
Hjemmelavede cookies med nødder og chokolade

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 14. marts 2018.

Forudbetaling:

Skal senest foretages den 14. marts 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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Giordano Bellincampi, italienskfødt dansk dirigent og basunist, bosat i
Danmark fra 1976. Bellincampi er uddannet hos bl.a. Jorma Panula ved
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han er en fremtrædende og
levende operafortolker, bl.a. på Den Jyske Opera, hvis chef han var i en
årrække. Giordano Bellincampi har med succes dirigeret italiensk og ny dansk
opera på Det Kongelige Teater og har sideløbende skabt sig en international
karriere. Fra 2011 har han været chefdirigent for Duisburger Philharmoniker
og orkestret I Pomeriggi Musicali i Milano.

Andrea Pellegrini (mezzosopran) blev uddannet på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium fra 1998 - 2003 og fortsatte derefter på Operaakademiet
fra 2003 - 2006. Hun debuterede på Det Kongelige Teater i 2006 som Rosina i
Barberen i Sevilla. Efterfølgende har hun sunget en lang række partier på både
Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera og Opera Hedeland, heriblandt
Cherubino i Mozarts Tryllefløjten og Idamante i Idomeneo, Mercedes i Bizets
Carmen, Suzuki i Puccinis Madame Butterfly og Adalgisa I Bellinis Norma.

Carol Conrad er uddannet som pianist ved The University of Southern
California og The Juilliard School of Music i New York. Hun har gennem årene
deltaget i en række masterclasses hos førende kunstnere. Siden 1993 har
Carol Conrad virket som timelærer og akkompagnatør ved blandt andet
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Operateatret Undergrunden,
Operaakademiet og Danmarks Radio. Hun har optrådt som solist, kammermusiker og akkompagnatør ved koncerter i Tyskland, Sverige, Danmark,
Norge, Frankrig og USA.

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 14. marts 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.
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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