
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPETILBUD AF PROFESSIONEL OPERASANGER 

 
Jeg kan tilbyde et enestående tilbud af en times underholdning med opera, operette, lieder og sange  
med ”eget” klaver/orkesterakkompagnement. Der er derfor ingen udgift til eller krav om klaver/flygel, 
ligesom udgiften til pianist bliver sparet. Såfremt en time er for meget eller for lidt, kan det aftales 
særskilt. 
 
Ved arrangementerne møder jeg op i fejende flotte gallakjoler, så alle føler sig hensat til en koncertsal.  
 
For at alle kan være med, introducerer jeg hvert enkelt nummer med lidt oplysende oversættelse eller 
små sjove anekdoter om komponister eller værker.  
 
Et program kunne f.eks. bestå af: Ave Maria (Schubert), Per la Gloria (Bononcini), Widmung 
(Schumann), Che faro senza Euridice (Gluck), Seguidilla, Carmen (Bizet), Habanera, Carmen (Bizet), 
Delibes blomsterduet, Hoffmanns eventyr (Offenbach), Wien, du Stadt meiner Träume (Sieczynski), 
Flagermusen, Ich lade gern (Schubert). 
Om mig: 
Jeg er mezzosopran/alt og har en baggrund i musikvidenskab på Københavns Universitet. Sangen har 
dog altid fyldt mest i mit liv, og derfor har jeg sideløbende med andre uddannelser studeret klassisk 
sang i privat regi – senest og stadig hos operasanger Bonna Søndberg siden 2013. Herudover har jeg 
deltaget i adskillige master-classes i England.  
 
I de senere år har jeg i stigende grad underholdt med arier og lieder ved private sammenkomster, men 
har også deltaget som solist ved talrige kirkekoncerter i ind- og udland, så hvis du eller I står og 
mangler et indslag ved en privat eller offentlig fest/begivenhed, kan jeg tilbyde et festligt og fejende 
operaindslag – f.eks. fra Carmen med "eget" orkesterakkompagnement. 
 
Giv medlemmerne en chance for at stifte bekendtskab med en perlerække af skønne arier tæt på 
operasangeren!  
 
Et arrangement som nævnt overfor af en times varighed kan jeg tilbyde foreningen for 2.500 kr. + 
transport fra København.  
 
Interesseret? Se under Karen Dalgaard på youtube.com eller click ind på min hjemmeside:  
 

www.karendalgaard.dk 
Mail: karen_dalgaard11@hotmail.com 

 
I er også meget velkomne til blot at ringe på telefon 21 79 63 88 (mobil) eller 35 42 14 14 (fastnet) 
 
Venlig hilsen 
 
Mezzosopran Karen Dalgaard 

 

http://www.karendalgaard.dk/

