Jul i det gamle palæ….
Onsdag den 8. december 2021 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Sofie Elkjær Jensen

Jens Søndergaard

Jacob Beck

Vi får besøg af en engel, en nissefar og den hurtigttalende hjælpenisse, nej spøg til side. Vi får selvfølgelig besøg af
Sofie Elkjær Jensen, sopran (en engels lyd) og Jens Søndergaard, baryton (et fuldtonende Hohoho), der skal synge
for os og de akkompagneres og assisteres af den altid veltalende og velspillende (hjælpenisse) Jacob Beck.
Bemærk: Registrering fra kl. 17.30, dørene til salen åbnes kl. 18.00 og middagen serveres kl. 19.00.
Menu:

Snitte med røget laks
Flæskesteg med hvide og brune kartofler, surt og rødkål
Ris-panna cotta med kirsebærgelé

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:

Onsdag den 1. december 2021.

Betaling:

Alle skal betale forud. Indbetaling senest den 1. december 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

Sofie Elkjær Jensen, sopran, er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og
Operaakademiet i 2011. Hun fik sin debut i 2010 som Papagena i Mozarts Tryllefløjten på Det
Kongelige Teater. Som freelance har Sofie Elkjær Jensen optrådt på en lang række scener landet
over, blandt andet Den Jyske Opera, GuidOpera og Copenhagen Opera Festival. I august 2016
blev hun medlem af solistensemblet på Det kongelige Teater.
Jens Søndergaard, baryton, er uddannet på Operaakademiet og debuterede i 2005 fra
solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han har siden i en periode
været fast tilknyttet Deutsches Nationaltheater Weimar. Hans repertoire spænder bredt,
fra Monteverdi til moderne opera, hvor ikke mindst gyser-operaen ”Orkestergraven” på
Den Fynske Opera har vakt opmærksomhed. Jens Søndergaard modtog i 2007 det store
Annemarie Mortensens Legat, i 2014 fik han overrakt Aalborg Operapris samt et stipendiat
fra Richard Wagner Selskabet, og senest gjaldt det Aksel Schiøtz-prisen.
Jacob Beck, pianist, er uddannet på musikkonservatorier i Odense, Hannover, New York og
Århus, hvor han i 2002 debuterede fra solistklassen. Han har optrådt som solist, kammermusiker
og akkompagnatør i ind- og udland, og fokuserer nu primært på samarbejdet med opera- og
liedsangere. Jakob Beck har fast tilknytning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hertil
kommer aktiviteter som foredragsholder og operainstruktør. Mange vil huske Jacob Beck fra
hans tidligere besøg i FOiK, ikke mindst for hans veloplagte introduktioner.

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 1. december 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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