
Nyt %lbud %l medlemmerne 

Mød kunstneren  

Fra den kommende sæsons start .lbyder vi to arrangementer (et i hver 
sæsonhalvdel) omkring musikken på opfordring fra nogle medlemmer, som har 
ønsket lejlighedsvise arrangementer af mere social art. 

Det første arrangement bliver med en af de medvirkende på koncerten den 11/10 i 
ToFevangsalen, nemlig 1. solofløjtenist i DRSO Ulla Miilmann. 

Ulla vil fortælle om, hvorfor hun valgte at blive musiker, om valget af sit instrument, tværfløjten, 
om uddannelsen, studieophold i udlandet, og om hvordan hun ”vandt” sin nuværende s.lling i DR 
Symfoniorkestret. Sådanne s.llinger besæLes nemlig ved ”audi.on” (som det kaldes 
interna.onalt) eller konkurrence på dansk.  
Ulla er meget ak.v med interna.onale fløjte-arrangementer, og har ved siden af sin orkesters.lling 
en s.lling som underviser ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.  
Endelig har Ulla for nogle år siden taget et lastbilkørekort og købt sig en lastbil, og således 
etableret sig i et ”bijob” som indehaver af et transporQirma!  
Ulla fortæller i ca. 30 minuLer, hvoreFer du kan s.lle spørgsmål .l hende vedr. hendes 
musikerkarriere, og livet som musiker i det hele taget! Forhåbentlig bliver der noget at snakke 
sammen om ved cafeens borde bageFer. 

Dato:  fredag den 30.9 kl. 13.30 – ca. 15.30 

Sted: Café Hyggestund, Hovedgaden 47, 3460 Birkerød (45 pladser) 

Specialpris: For medlemmer af foreningen: pro persona kr. 120,-  
  For ikke-medlemmer: pro persona kr. 150,- 

Inkluderet i arrangementet er mødet med Ulla Miilmann samt Café  Hyggestund’s 
kaffe/ te eller varm chokolade ad libitum samt, - i ægte wieners.l: Apfelstrudel med 
flødeskum! (uden ekstra .lsat sukker!) – Skulle man i stedet for apfelstrudel ønske 
sig en bolle med smør, kan man markere deLe på bes.llingsformularen forneden. 

Arrangementet sælges eFer ”først-.l-mølle”-princippet. Din .lmelding er først 
registreret, når betaling er indgået på foreningens konto. 



Tilmelding %l Mød Kunstneren den 30/9 kl. 13.30-15.30 
Denne kupon sendes pr. email inden 30/8 %l ineiiendam@gmail.com 

Navn____________________________________________________________ 

Antal deltagere:______________ 

Ønsker:  Kaffe_________Te_________ Varm chokolade_________ 

Hvis bolle med smør ønskes i stedet for Apfelstrudel, sæt kryds eller antal_______ 

Ønskes flødeskum .l varm chokolade sæt kryds eller antal her:____ 

Overfør deltagerprisen kr. 120,- for medlemmer eller 150,- for gæster 
.l foreningens vanlige konto: reg. nr. 9570 – konto nr. 0013341427                           
Eller på mobile pay .l foreningens nummer 32987 

OBS: Husk ved overførsel af betaling gennem bank eller på MobilePay at anføre navn 
på, hvem betalingen kommer fra og antal deltagere, bes.llingen omfaLer. 

Denne %lmeldingskupon mailes i udfyldt stand .l ineiiendam@gmail.com, da jeg  
laver oversigt .l Café Hyggestund over antal deltagere og bes.lte varer. 
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