SENSOMMERGENSYN
Torsdag den 19. august 2021 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

GENERALFORSAMLING KL. 17:30 * se nedenstående indkaldelse

Kristine Becker Lund

Christian Damsgaard

Nick Fletcher

Efter en alt for lang pause er det med stor glæde, at vi nu kan genoptage vores operaaftener. På denne aftens
program står tre dejlige kunstnere: sopranen Kristine Becker Lund og tenoren Christian Damsgaard, der
akkompagneres af Nick Fletcher. Et stærkt hold, der sagtens kan konkurrere med Jean de France i Palæets have.
Velkommen tilbage!
Menu:

Røget makrel serveret med rygeostcreme, radiser, agurk, tomat og krydderurter
Grillet unghane med stegte kartofler, surt og skysauce. Hertil grøn salat med mormordressing
Æble-panna cotta

Pris:

Medlemmer kr. 340, Gæster kr. 470 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. 21 66 48 02

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 12. august 2021.

Betaling:

Alle skal betale forud. Indbetaling senest den 12. august 2021 til
Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82.

Corona:

Medbring coronapas eller negativ coronatest, som højst er 72 timer gammel

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

Kristine Becker Lund, sopran, er uddannet i solistklassen på Det Fynske Musikkonservatorium.
Efter studierejser til Holland og USA blev hun i juni 2004 færdig på Operaakademiet, hvorfra
hun debuterede som Barbarina i Figaros Bryllup. På scenen har Kristine Becker Lund gjort sig
bemærket ved en række hovedpartier, herunder i titelpartiet i Händels Alcina, Grevinden i
Figaros Bryllup, Konstanze i Bortførelsen fra Seraillet og Fiordiligi i Cosi fan tutte. Kristine Becker
Lund har jævnligt optrådt i udlandet, bl.a. Sydkorea, Chile og Frankrig.
Christian Damsgaard, tenor, er uddannet som sanger fra Conservatorium van Amsterdam og
er kandidat i musikvidenskab og retorik fra Aarhus Universitet. Christian Damsgaards stemme
har mange nuancer, og han har en scenisk udstråling og et teatralsk nærvær der har gjort ham
til en internationalt efterspurgt tenor. Han debuterede på Operaen i København i 2014 ved
verdenspremieren på Bo Holtens Gesualdo-Shadows. Siden har han haft stor succes som Arv i
Maskarade, Gastone i La Traviata og i andre store klassiske tenorroller.
Nick Fletcher, pianist, er uddannet ved Universitetet i Edinburgh samt ved The Royal Academy
of Music og The National Opera Studio, London. Efter uddannelsen har han været engageret
som repetitør og som medlem af den musikalske stab ved operahuse i Cardiff, Glasgow og
London. Nick Fletchers arbejde med sangerne har omfattet et bredt repertoire, blandt andet
Rosenkavaleren, Don Carlos, La Traviata, Tryllefløjten og Rhinguldet

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.
Betaling. Vi beder venligst alle om at indbetale beløbet på FOiK's konto senest den 12. august 2021.
Medbring for en sikkerheds skyld kvitteringen, da vi har erfaret, at 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 og fremvise coronapas eller negativ coronatest.
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 torsdag den 19. august 2021 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 – den 12. august 2021.
Efter generalforsamlingen fortsætter vi kl. 19:00 med vores Operaaften.
Der tages forbehold for ændringer

På bestyrelsens vegne

