
Igen er vi heldige at kunne præsentere artisterne fra NordicOpera. Det bliver et gensyn med 

sopranen Isabel Piganiol, som i år får selskab af to nye sangere, nemlig mezzo sopranen Stina 

Schmidt og tenoren Christian Damsgaard. Ligesom sidste år bliver de akkompagneret af 

pianisten Madeleine Sjöstrand. NordicOpera vil fylde sommerluften med de skønneste sange og 

arier fra kendte operaer, musicals og operetter, krydret med evergreens og nordiske sange.

Læs mere om NordicOpera på www.sondrupnet.dk/nordicopera2018.pdf.

Program
Kl. 16:00  Velkomst og koncert
Kl. 17:30  Buffet stilles an / grill tændes
Kl. 18:00  Fællesspisning og hygge
Kl. 21:30  Arrangementet rinder ud, når solen går ned

Vi gentager succesen fra sidste år og byder på opera i 
verdensklasse til en open air koncert ved Sondrup Strand

Ændringer og nyheder publiceres på Facebook-gruppen Sondrup og Omegn. Har du 

spørgsmål, kan du kontakte opera@sondrupnet.dk.

Køb billet på sondrup.billet.dk

Opera ved
Sondrup Strand
Lørdag d. 25. august 2018



Koncerten forgår på det grønne område ovenfor trappen til Sondrup Strand.

Efter koncerten inviterer vi til fællesspisning, hvor man enten kan låne en grill, nyde egen pic-

nickurv eller købe Mikkelsens Maritime Opera-menu (skal bestilles i forvejen).

Der opstilles borde og bænke til de gæster, der køber Opera-menu. Øvrige gæster tilrådes at 

medbringe picnictæppe eller klapstol. Medbring desuden service til eget forbrug samt drik-

kevarer (dette gælder alle, da buffeten kun består af mad).

Mikkelsens Maritime Opera-menu
Maden leveres af kok Søren Mikkelsen, der bl.a. er kendt fra Restaurant Thors Mølle, 

Marselisborg Skov og Restaurant Seafood på Marselisborg Havn. Menuen består af:

Forret:   Fiskesuppe med muslinger

Hovedret: Kulmule med kartofler, krydderurter, salat og brød

Dessert:  Rødgrød med fløde

Husk at medbringe suppeskål, tallerken, bestik, glas m.v. samt drikkevarer.

Billetter for både koncert og buffet købes på 
sondrup.billet.dk inden d. 24. august.
Der udbydes kun et begrænset antal billetter, 
så vær ude i god tid!

Billetpris
120 kr. pr. person over 18 år (børn gratis).

Mikkelsens Maritime Opera-menu
200 kr. pr. kuvert.

Koncerten arrangeres af Arrangementsgruppen, bestående af: Poul Pagaard (formand), Peter Arndrup Poulsen 

(kasserer), Carsten Vejby Møller og Jonas Brandt.


