OperaGalla 2017
Søndag den 29. januar 2017 kl. 15.00 til ca. 16.00
i Fritidscentret ”Hedehuset”, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Vi kan i år præsentere en rigtig spændende operasanger

lyrisk-koloratur sopran Signe Sneh Schreiber

Signe Sneh Schreiber og pianisten Louise Schrøder vil underholde os en time med kendte og mindre kendte opera-arier.
Der vil være musik af Puccini, Mozart, Donezetti med mere.
Signe Sneh er uddannet fra Det Kongelige Operaakademi ved Det Kongelige Teater 2016, hvor hun studerede hos Anne
Margrethe Dahl. Hun har tidligere afsluttet sin bachelor i klassisk sang fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
som er afsluttet med højeste karakter. Hun har givet mange koncerter i Danmark og i udlandet og har ved flere
anledninger optrådt for H.K.H. Dronning Margrethe II og Kongehuset. Signe Sneh har modtaget flere anerkendelser, sangog konkurrencepriser, legater samt hæderslegater og flotte anmeldelser, blandt andet Operasanger Betty Bevals Opera
Legat, Martha Hansens mindelegat og senest Roagerfondens Talentlegat, som er et hæderslegat, der ikke kan ansøges
om. Signe Sneh kvalificerede sig i 2014 til “final rounds” i Hans Gabor Belvedere Singing Competition. Signe Sneh er
opvokset i Taastrup.
Louise Schrøder er uddannet pianist fra Syddansk Musikkonservatorium i 2006 ved Tove Lønskov og Marianna
Shirinyan. Louise Schrøder har været musikalsk leder samt en del af den daglige ledelse i Den Rullende Opera, som har
turneret landet rundt med hovedsageligt komiske enaktere for både voksne og børn i snart 10 år. Som akkompagnatør og
repetitør har Louise erfaring fra bl.a. Den Jyske Opera.
Rigtig mange af Operaforeningens medlemmer har allerede oplevet Signe Sneh som deltager i de senest 2 års
operakoncerter med Operaakademiet, hvor Signe i 2016 sang "Nattens Dronnings arie" og uddrag fra 2. akt af La Bohemé.
Læs mere om Signe Sneh Schreiber på http://signesneh.com/

Da vi gerne vil se rigtig mange til OperaGalla 2017, har vi også i år valgt at gøre oplevelsen
gratis for medlemmer. Prisen for gæster er 150 kr., som betales ved indgangen.
Såfremt gæster evt. efterfølgende vælger at melde sig ind i foreningen, betragtes de 150 kr. som betaling
for medlemskab 2017. Der skal dog betales et indskud på 50 kr.
På gensyn til OperaGalla
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