STJERNEAFTEN
Torsdag den 5. maj 2022 kl. 19:00
Odd Fellow Palæet
Bredgade 28, 1260 København K

Simone Sand Victor

Jacob Skov Andersen

Jacob Beck

Efter sidste års aflysning er det med stor glæde, at vi nu endelig får mulighed for at (gen-)høre to unge stjerner
på operaens himmel. Og med Jacob Beck ved flygelet er vi sikret en fornøjelig aften fuld af englelyd.
Bemærk: Registrering fra kl. 17.30, dørene til salen åbnes kl. 18.00 og middagen serveres kl. 19.00.
Menu:

Aspargessalat med stenbiderrogn, syrnet creme fraiche og krydderurter
Ballotine af kalkun med spinat serveret med spidskål og ærter samt hønsefumé med estragon
og stegte kartofler
Rabarberkompot med makroner og friskpisket 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:

Torsdag den 28. april 2022.

Betaling:

Alle skal betale forud. Indbetaling senest den 28. april 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

Simone Sand Victor, sopran, er uddannet på Syddansk Musikkonservatorium og har siden
modtaget opfølgende undervisning på Bel Canto Vocal Studio i London og er nu tilknyttet Vocal
Arts i Fürth. Blandt mange roller har Simone sunget Gilda i Verdis Rigoletto, titelrollen i Bellinis
Beatrice di Tenda samt Santuzza i Mascagnis Cavalleria rusticana. I 2021 kunne vi opleve Simone
som Cio-Cio-San i Madama Butterfly på Egnsteater Undergrunden og som Adina i Elskovsdrikken
på Opera Nordsjælland.
Jacob Skov Andersen, tenor, er en del af det prestigefyldte Young Artist Program på Det Kongelige Teater, hvor han har haft stor succes som Tamino i Mozarts Tryllefløjten, hovedrollen
som Pierre i ”Intet” af David Bruce, for hvilken han vandt en Reumert som ”Årets sanger 2021”.
De seneste år har han sunget så forskellige roller som Leander i Carl Nielsens Maskarade og
Rodolfo i La Bohème, og på Det Kongelige Teater sang han roller i både Tristan og Isolde
og i La Traviata. Det bliver et glædeligt genhør i FOiK.
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 28. april 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.
Herudover tages der i videst mulige omfang hensyn til mindre grupper på 3, 4 eller 5 personer, der ønsker
at sidde sammen.
Alle 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 tages forbehold for ændringer

