Nu lysner det!
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

GENERALFORSAMLING KL. 17:30 * se indkaldelse på næste side nederst

Lona Mohr Villadsen

Andreas Bigom

Ulrich Stærk

Endelig kan vi igen være samlet og høre dejlig opera. Denne gang fremført af et stærkt team bestående af:
Lyrisk sopran Lona Mohr Villadsen, hvis repertoire spænder fra Humperdinck til Verdi og heltetenor Andreas Bigom,
der også har et vidtstrakt repertoire, der både omfatter Händel og Wagner. Til at akkompagnere sig har de den
dygtige pianist Ulrich Stærk.
Menu:

Jordskokkesuppe med ristet parmaskinke og purløg – hertil Foccacia brød
Grillet kylling serveret med cassoulet af bønner, linser og årstidens grøntsager
Gammeldags æblekage med sprød rasp og flødeskum.

Pris:

Medlemmer kr. 350, Gæster kr. 490 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 15. februar 2022.

Betaling:

Alle skal betale forud. Indbetaling senest den 15. februar 2022 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

Lona Mohr Villadsen, sopran, er uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
Stochholm Opera Studio og Syddansk Musikkonservatorium. Lona Mohr Villadsen har sunget
på flere europæiske scener. Hendes repertoire er bredt og spænder fra de klassiske
sopranroller til mere moderne partier. Lona Mohr Villadsen har modtaget flere internationale
hæderspriser og nomineringer.

Andreas Bigom, tenor, er uddannet ved Syddansk Musikkonservatorium og Operaakademiet.
Han har en bred musikalsk baggrund som musiker og heavy-metal sanger, men valgte
operaen på grund af genrens mulighed for at lade stemmen udtrykke en bred variation af
følelser. Som solist har han sunget så forskellige roller som Turiddu i Cavalleria Rusticana,
Tamino i Tryllefløjten, Pollione i Norma og Siegfried i Ragnarok.

Ulrich Stærk, pianist, hører til eliten blandt skandinaviske pianister. Blandt de sangere og
musikere, han har optrådt med finder vi - foruden aftenens solister - bl.a. Cecilia Bartoli,
Margareth Price og Anne Sophie von Otter. Ulrich Stærk har også specialiseret sig i at coache
sangere, hvilket afspejler sig i internationale masterclasses og workshops. Ulrich Stærk har
modtaget en række internationale hæderspriser og nomineringer.
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 15. februar 2022.
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.

*Der indkaldes til
Generalforsamling tirsdag den 22. februar 2022 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 15. februar 2022.
Efter generalforsamlingen fortsætter vi kl. 19:00 med vores Operaaften.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Sehested
Formand
Der tages forbehold for ændringer

