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STJERNER PÅ STRIBE 
 
 
 
 
 

 
 
Det er lykkedes os at få Det Kongelige Teaters nye operachef, Sven Müller, til at 
komme og præsentere operasæsonen 2013/2014. 
Sven Müller er født i Tyskland og i fuld gang med at lære dansk. Han er dog ikke 
kommet så langt, at han vil påtage sig at holde præsentationen på dansk, men på 
engelsk. 
Foredrag fra Kl. 18:00 – 18:50, herefter 10 minutter til spørgsmål. 

 
 
Endnu en stjernebestrøet operaaften venter os den 14. maj. For første gang får vi besøg af Gisela 
Stille, en af Operaens førende sopraner. Hun får selskab af tenoren Niels Jørgen Riis, en god, 
’gammel’ ven af FOiK. Repertoiret for den klassiske konstellation af tenor og sopran er enormt, så 
mon ikke vi kan se frem til et spændende program. De to stjerner akkompagneres af en tredje, Orsi 
Fajger, som vi har haft fornøjelsen at høre ved flere lejligheder. Kort sagt, glæd jer til stjernestunder 
den 14. maj!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Menu: Fisketerrin serveret med ramsløgs emulsion, små salater og friske krydderurter 

 Kylling Danoise serveret med rabarber kompot, agurke salat, risolle kartofler samt skysauce. 
 Citron fromage serveret med crumble, flødeskum og syltet citronskal 
 

Pris:  Medlemmer kr. 290 Gæster kr. 400 Studerende u. 30 år kr. 200 (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 9. maj 2013. 

Forudbetaling: Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82. Medlemmer kan betale ved 

indgangen, dog vil det være en stor hjælp ved check-in, hvis der betales forud, via Netbank. 
 

For yderligere betingelser og information: Se bagsiden. 

Tirsdag, den 14. maj 2013, Kl. 18:00 

Odd Fellow Palæet 
Bredgade 28, 1260 Købenavn K 

         Gisela Stille            Niels-Jørgen Riis        Orsi 
Fajger 

http://www.foik.dk/
mailto:kirsten@sehested.dk
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På glædeligt gensyn! 

 
Preben Nyeland 
Formand 
Tlf.: 45 93 10 04  *  Mobil 30 51 10 04  *  E-Mail: preben@nyeland.net 

http://www.foik.dk/ 
 

 
 

Om Kunstnerne 
 
Gisela Stille, sopran, er svensk men har siden 2001 været medlem af Operaens solistensemble. 
Forud gik en karriere som konkurrencerytter, studier i sociologi og pædagogik, samt eksamen fra 
Operaakademiet, efterfulgt af engagementer i Tyskland. Ud over de store sopranpartier i 
København er hun en skattet gæstesanger på bl.a. Operaen i Malmö. Så er der ikke så langt til 
hjemmet i Bunkeflo Strand, hvor hun bor med sin mand, barytonen John Lundgren.  

 
 
Niels-Jørgen Riis, tenor, er bornholmer og skulle egentlig have været landmand. Heldigvis valgte han 
sangen, hvilket ikke mindst FOiKs medlemmer har nyt godt af gennem årene, så hans status som 
æresmedlem af foreningen er fuldt fortjent. Som teatrets førende tenor har han sunget så godt som 
alle store tenorpartier. Når han ikke synger, studerer han Bornholms historie og samler på antikviteter.  
 
 
 
Orsi Fajger, pianist, er født og uddannet i Ungarn, hvor hun har arbejdet som coach og 
akkompagnatør på mange store teaterproduktioner. I dag bor hun i København, hvor hun coach og 
akkompagnatør på Det Kgl. Teater. I FOiK har vi også haft fornøjelsen af hendes akkompagnement 
flere gange, så det er et glædeligt genhør.   

 
 

  
 

Generelle betingelser: 
1. Tilmelding. Oplys venligst navn og antal personer ved tilmeldingen. 

NB! Tilmeldingen er bindende og først gældende, når Kirsten Sehested har modtaget den. 
Indbetaling er IKKE nok!! 

 

2. Gæster. Medlemmer, der har gæster med, bedes oplyse navn på disse. 
 

3. Forudbetaling. Vi beder venligst gæster/ikke-medlemmer om at indbetale beløbet på FOiK's 

konto senest 5 dage inden Operaaften. Dette gælder også, hvis vedkommende er gæst 

hos/tilmeldes af et medlem. Medbring for en sikkerheds skyld kvitteringen. 
 

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, hvilket sker efter princippet først-til-mølle.  

 

4. Registrering. Alle skal krydses af ved ankomsten. Tilmeldte, der kommer for sent, bedes 
henvende sig til Bestyrelsen. 

 

5. Afbud. Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb refunderes indbetalte beløb. Ved afbud efter 

tilmeldingsfristens udløb, eller hvis tilmeldte personer udebliver, opkræves det fulde beløb og 
forudbetalte beløb kan ikke refunderes. 

mailto:preben@nyeland.net
http://www.foik.dk/

