Opera Aften på Restaurant Lazio
med sopranen Liselotte Dan Schumacker
pianisten Knud Rasmussen & bariton Hans

Lawaetz

Torsdag den 3. oktober kl. 18
Som sopran er jeg uddannet på musikkonservatorierne i Aarhus og
København, samt ved “Hochschule für Musik und Theater” i München
med afsluttende diplomeksamen. I perioden 1988-1995 boede og
arbejdede jeg i München, hvor jeg bl.a. sang i operakoret på Bayerische
Staatsopera. I 1992 debuterede jeg på operaen i Regensburg i rollen som
Amor i J. Offenbachs ”Orfeus i Underverdenen”.
Til mine foretrukne roller hører de høje sopranpartier i det italienske bel canto-repertoire samt W.A. Mozarts operaer.
Efter en kort årrække i Aarhus, er bopæl og firmaaktivitet flyttet til Frederiksberg.
Koncerter og koncertturneer har ført mig til Tyskland, Østrig, Schweiz, Japan, Frankrig og Sverige.
I Danmark har jeg bl. gæstet det Nordjyske Operakompagni i rollen som Grete i Engelberth Humperdinck´s ”Hans og Grete”.
Lokalt har jeg optrådt ved flere lejligheder på Frederiksberg Slot og dets Slotskirke.
Med en særlig uddannelse som sangpædagog har jeg haft ansættelser på musikskoler herunder MGK i Odense og Helsingør.
I 2012 udgav jeg en CD med titlen ”Opera lige fra hjertet”.

Opera Menu

SPONSOR

Velkomstdrink - Prosecco
1. Antipasto Misto
- Forskellige italienske forretter:

•
•
•
•
•
•
•
•

Naverland 29 · 2600
Glostrup
Tfl. 6018 9022
www.pianoteket.dk

Marineret røget laks
Parmaskinke med melon
Hjemmelavet butterdej fyldt med ricotta, spinat og urter
Kalvecarpaccio med rucola, frisk parmesan og olivenolie
Hjemmelavet fiskefrikadelle af havtaske, laks og forskellige grøntsager
Milanesisk salami
Grillede grøntsager
Hjemmebagt hvidløgsbrød

H Hertil serveres hvidvin

2. Ravioli al Pomodoro - Hjemmelavet ravioli, fyldt med ricotta og spinat
H Hertil serveres rødvin
3. Scaloppina al Gorgonzola - Kalvefilet i gorgonzolasauce,
serveres med rosmarinkartofler og grøntsager.
H Hertil serveres en kraftig, fyldig og rund rødvin
4. Dolci Misti - Forskellige italienske desserter:
•
•
•
•
•

Tiramisu
Panna cotta
Chokolademousse
Sorbet
Créme brûlée

Åbningstider
Søndag - fredag kl. 16.00 - 23.00
Lørdag
kl. 12.00 - 23.00

følg vores
tilbud på
facebook

Pr. kuvert

599,Husk bordbestilling Tlf. 38 87 35 93
www.restaurant-lazio.dk
info@restaurant-lazio.dk

Godthåbsvej 191 - 2720 Vanløse

