To kendte og en ukendt
Onsdag den 8. september 2021 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Signe Sneh Durholm

Teit Kanstrup

Peter Møllerhøj

Ved dette andet arrangement i 2021 har vi fornøjelsen af at præsentere sopranen Signe Sneh Durholm og barytonen
Teit Kanstrup akkompagneret af Peter Møllerhøj. Signe Sneh Durholm og Peter Møllerhøj er kendte i FOiK
sammenhæng, hvorimod Teit Kanstrup er ny. Begge sangeres stemmer har både højde og fylde, så repertoiret
spænder for begges vedkommende bredt. Peter Møllerhøj kender vi som en god pianist og en god fortæller.
En aften med god sang og musik venter.
Menu:

Kartoffelporresupper med bacon, croutons og purløg
Dansk hakkebøf serveret med bløde løg, stegte kartofler, skysauce, agurkesalat og spejlæg
Bagt æblekage serveret med vanilje-cremefraiche

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:

Søndag den 5. september 2021.

Betaling:

Alle skal betale forud. Indbetaling senest den 5. september 2021 til
Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82.

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

Signe Sneh Durholm, sopran, er en alsidig og veletableret sanger med base i lyrisk koloratur.
Hun afsluttede sin uddannelse på Operaakademiet i 2016. Blandt hendes favoritter er rollen som
Kunigunde i Bernsteins Candide, som hun sang på Den Fynske Opera. Gennem operakompagniet
Operativet, som Signe har startet sammen med Freja Friberg Lyme, ønsker Signe at gøre opera
tilgængelig for et nyt publikum. Signe har sunget i FOiK flere gange, så det vil for mange være et
kært gensyn.
Teit Kanstrup, baryton, er uddannet på Det Kongelige danske Musikkonservatorium og Royal
Academy of Music i London. Som baryton med god højde og fylde i bunden af stemmen er Teit
Kanstrup efterspurgt til de krævende barytonpartier i ind- og udland, primært Nordeuropa og
USA. I 2011 havde han USA-debut som Guglielmo i Così fan tutte. Teit Kanstrup favner et bredt
repertoire, og han har samarbejdet med dirigenter og instruktører på højeste plan.
Peter Møllerhøj, pianist, dimitterede fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2003. Peter Møllerhøj
er kendt for sit farverige klaverspil, hvor han med akkuratesse formår at ramme musikkens
egenart. Han maner alle stemningerne frem i nærkontakt med sangerne og kan kunsten både at
inspirere og at støtte sangerne, nuanceret og følsomt. Peter Møllerhøj har modtaget en række
internationale priser, legater og udmærkelser.

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 5. september 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.
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