
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – maart 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

Deze maart-nieuwsbrief geeft weer een kijkje in ons leven hier in Noorwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs vanaf Flatåstoppen, Albert & Beatrix. 



Erba, Italië 
Bea mocht weer op pad ivm het Europese 
onderzoeksproject FARSEEING. Dit keer was de 
bestemming Erba in Noord-Italië. Daar bezochten ze 
Bticino, een van de partners in home automation. 

My Smart Home 

Van Erba  en de omgeving hebben ze helaas niet veel 
gezien, maar het hotel maakte veel goed. Ze sliepen in 
Castello di Casiglio, een prachtig middeleeuws kasteel. 

http://www.bticino.com/�
http://farseeingresearch.eu/�
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Hotel+Castello+di+Casiglio&source=images&cd=&cad=rja&docid=O_EsdsMQixVegM&tbnid=wD4dQjs3nS96ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotels.com/ho188269/hotel-castello-di-casiglio-lake-como-area-italy/&ei=-z9VUdWUHYe14AS8lYGQCw&psig=AFQjCNFEfu5L4T4vJ7J9NZwsYn11oyKuNw&ust=1364627719676298�


Tromsø 
Jaren geleden kreeg Albert een weekend 
Tromsø voor zijn verjaardag van Bea, deze 
maand zijn we er eindelijk geweest. Samen 
met Esther en Pitt hebben we een heerlijk lang 
weekend gehad in deze noordelijke stad. Het 
grote doel van de reis, Noorderlicht zien, lukte 
helaas niet. Geen zonneactiviteit en bewolkt. 



Noorderlicht – Aurora Borealis 
Een week na onze Tromso-tur werden we in 
Trondheim op onze wenken bedient.  
 
We kregen een fantastische Noorderlichtshow,  
en dat gewoon vanuit ons zolderraam  
 
Meer foto’s vind je op onze website  

http://fotos.albea.nl/�


Dierenleven op Flatåstoppen 
Zo aan het eind van de winter hebben we dagelijks 
bezoek van een aantal “rådyr” (hertjes).  
 
Een paar keer per dag komen ze bij ons huis kijken of 
er nog wat te eten valt. We hebben inmiddels geleerd 
dat ze gek zijn op wortelen, brood en aardappelen  



Paasvakantie 
De week voor Pasen is in Noorwegen 
traditioneel bijna iedereen op vakantie. De 
meeste winkels zijn vanaf woensdagmiddag 
tot en met tweede paasdag gesloten, en alle 
Noren trekken er op uit, de bergen in.  
Dit jaar werkte het weer mee: we hadden 
prachtig weer, met veel zon, temperaturen 
net onder nul graden, en prima 
sneeuwcondities. Ook wij zijn dus veel op 
pad geweest met onze ski’s. 



Uitzicht bij Rønningen 

Een dagje «downhillen» op Vassfjellet 

What comes down, has to go up first  

Afsteker door het bos 



En verder... 
... is het ook cultureel een aktieve maand 
geweest met veel muziek, wijncursus, een 
opera, en uiteraard een keer naar de film. 

Indrukwekkend Beethoven-concert met Urbański 

Muzikaal intermezzo tijdens 
Spis Lytt Lev van Torleif Holm 

Franse wijncursus bij To rom og kjøkken 

Mozart’s Don Giovanni 

... de film deze maand was een hele 
bijzondere, “Cloud Atlas” van Tom Tykwer. 
Zes verhalen werden ingenieus door elkaar 
verweven en verteld. Verbazingwekkend 
goed te volgen  

... hadden we deze maand weer een Spis 
Lytt Lev bij To rom og kjøkken. Eerst een 
heerlijk 2-gangenmenu, opgeluisterd door 
een TSO-optreden, en vervolgens een 
prachtig TSO concert met Beethoven. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

