Fløng, den 12. januar 2010.

Indbydelse til OperaGalla
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling
markerer den nye sæson med en Operagalla.
I år har vi valgt noget nyt og meget spændende, idet vi kan præsentere 2 medlemmer fra ”Det
Syngende Selskab”, som vil underholde os og give foreningen en kanonstart på operaåret.
Vi får besøg af de to operasangere sopranen Merete Sveistrup og tenoren Ernst Sondum
Dalsgarð. De tager deres pianist Vagn Sørensen med og vi skal bl.a. opleve uddrag fra La Boheme,
La Traviata, Rigoletto, Turandot m.v. Vi har lagt cv’et for de to operasangere og deres pianist ind på
vores hjemmeside www.floengopera.dk

Vi ser frem til, at rigtig mange af foreningens medlemmer har lyst til at opleve ”opera live” og meget
tæt på. Vi kan love en masse god opera og en festlig og spændende eftermiddag.
Underholdning og sangere i denne klasse får man naturligvis ikke gratis, men da vi som nævnt gerne
vil se rigtig mange til Operagallaen, har vi valgt at fastholde sidste års entre på 100 kr. for
medlemmer og 200 kr. for gæster. Beløbet bedes indbetalt hurtigst muligt og senest onsdag
den 20. januar 2010 via netbank eller giro (se nedenfor!)
Det vil i begrænset omfang være muligt at betale ved indgangen. Såfremt man som gæst vælger at
melde sig ind i foreningen, modregnes de ekstra 100 kr. i kontingentbetalingen for 2010.
Vi håber, at foreningens medlemmer vil bakke op om arrangementet og glæder os til at se jer til dette
års flotte og spændende Operagalla, som finder sted
søndag den 31. januar 2010 kl. 15.00 til ca. 16.00
i Fritidscentret ”Hedehuset”
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Mange venlige hilsner
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