Scener fra et ægteskab
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Mette-Maria Øyen

Thomas Storm

Peter Møllerhøj

Kan man tænke sig noget bedre en mørk og kold novemberaften end et par timer i Odd Fellow Palæets smukke
sal med lækker mad, hyggeligt selskab og ikke mindst skønne operaarier og duetter? Det er, hvad der venter os
den 9. november, hvor den musikalske del er lagt i hænderne på ægteparret Mette-Maria Øyen og Thomas Storm,
og med Peter Møllerhøj ved flygelet. På glædeligt gensyn!
Bemærk: Registrering fra kl. 17.30, dørene til salen åbnes kl. 18.00 og middagen serveres kl. 19.00.
Menu:

Confiteret svineterrine med syltede løg, agurk, salat og krydderurteemulsion
Kyllinge coq au vin à la bourguignonne med kartoffelmos
Gulerodskage med cream cheese

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:

Tirsdag den 2. november 2021.

Betaling:

Alle skal betale forud. Indbetaling senest den 2. november 2021 til
Danske Bank, reg. nr. 1551 konto nr. (00) 16 70 39 82.

For yderligere betingelser og information: Se næste side.
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

Mette-Maria Øyen, sopran, begyndte sine studier i Odense og afsluttede med en mastergrad
i sang fra Musikhochschule i Lübeck. Mette-Maria Øyen er i besiddelse af en imponerende
stemmekvalitet og en overbevisende kunstnerisk karisma, som har indbragt hende flotte priser
og gode engagementer. Blandt hendes større roller kan nævnes Fiordiligi i Cosi fan tutte,
grevinde Rosina i Figaros bryllup og Agathe i Der Freischütz.
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. Thomas Storm har et bredt repertoire. Blandt de spektakulære partier er rollen
som Schaunard i Det Kongelige Teaters opsætning af Puccinis La Bohème sammen med
verdensstjernen Anna Netrebko. Thomas Storm er i dag Projektkoordinator ved Den Fynske
Sangskole.
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 2. november 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. 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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