Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – september 2010

Lieve familie en vrienden,
In september begon Albert met zijn nieuwe baan, hadden we een fantastische
nazomer en verraste NTNU ons met twee prachtige feestavonden.
Je leest het weer allemaal in deze editie van onze maandelijkse nieuwsbrief.

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Albert’s nieuwe baan
In september begon Albert met zijn nieuwe
baan als HR-manager bij de medische
fakulteit van NTNU. Hij heeft zijn kantoor in
het medisch-technisch onderzoeksgebouw,
waar ook de administratie van de medische
fakulteit zit. Vanaf de eerste dag voelde hij
zich helemaal thuis bij deze club.

Medisch-technisch onderzoekscentrum
De medische fakulteit is grotendeels geïntegreerd met
het academische ziekenhuis (St. Olav). De gebouwen
liggen verspreid over het schiereiland Øya vlak bij het
centrum van de stad.

Het ziekenhuis is op 12 juni 2010
officieel geopend en heeft een
hoog “technologie-gehalte”.
Alle gebouwen zijn verbonden
met ondergrondse gangen, waar
robots het transport verzorgen.
De medische fakulteit en het academische ziekenhuis

De ondergrondse
gangen gebruiken
we ook om met de
step (in het noors
“sparkesykkel”) van
het ene gebouw
naar het andere te
gaan.

Beatrix’ oude, vertrouwde baan
Bea zit nog gewoon bij op campus Dragvoll
bij Bewegingswetenschappen. Maar 1 dag in
de week zit ook zij bij de medische fakulteit
op campus Øya vanwege haar samenwerking
met de onderzoeksgroep Geriatrie. Dat zijn
dagen waar ze altijd erg van geniet.

Neurocenter-oost

Kirkebyfjellet konferanse senter

In september waren ze met de hele groep
twee dagen in Kirkebyfjellet konferanse
senter in Meråker, anderhalf uur ten oosten
van Trondheim. Het doel: lopende
onderzoeksprojecten te presenteren en
nieuwe te plannen. Nog 2 andere externe
partners, Rolf & Sally, waren uitgenodigd.
Het was een gezellige en vooral
produktieve bijeenkomst in een
mooie omgeving.
Rolf Moe-Nilssen

Sally Lamb en Beatrix

Een heerlijke nazomer
Nou was de zomer hier al redelijk goed, maar de
nazomer was helemaal te gek. We hebben er
volop van genoten, met na het werken nog even
in het zonnetje zitten en in de weekenden
fietsen, wandelen en bessen plukken. Inmiddels
zijn de temperaturen wel gedaald en hebben we
de eerste nachten met nachtvorst al gehad.

Op zoek naar rode bosbessen 

Fietstocht met Magne door Bymarka

Wandelen met Eleanor door Bymarka

Uitzicht over Bymarka, met Flatåsen en de springschans van Granåsen

NTNU 100 jaar
15 september vierde NTNU zijn 100-jarige
bestaan, oftewel “100 schapende jaren”.
Dit ging uiteraard gepaard met de nodige
feestelijkheden, zoals een groot feest op 14
september voor alle medewerkers met veel
live muziek, en een jubileumkonsert op 15
september in de Olavshallen, compleet met
de Noorse koning. We waren uiteraard
beide avonden van de partij!
Taart voor iedereen op NTNU

Het jazzrock-trio Pelbo, met zang, drum en tuba!

Feest met Åge Aleksander & Sambandet
De Duitse violiste AnneSophie Mutter kreeg een
eredoctoraat tijdens het
concert.

Afsluiting met Trondheim Jazz Orkest en Trondheim Solisten

De schoorsteenveger op bezoek
In Noorwegen wordt een deel van het belastinggeld gebruikt
om eens in de zoveel jaar de schoorsteenveger op bezoek te
sturen. Na de schoorsteenbrand hier in de wijk vorige kerst
was uiteraard onze wijk dit jaar aan de beurt. Op de dag
ervoor zijn we de wijk doorgelopen om te kijken hoe
iedereen zijn schoorsteen nou eigenlijk toegankelijk maakt.

De meest gangbare
oplossing is een losse
buitentrap plus vaste
treden op het dak zelf.
Ook zagen we deze enge
constructie: een losse trap
over de nok gehangen.

Onze oplossing: 1 lange trap direkt naar de top van de
schoorsteen. Albert had het zelfs nog uit geprobeerd
en het werkte prima. Maar helaas, het mocht niet
baten, de schoorsteenveger zag het niet zitten en komt
een keer terug als ook wij vaste treetjes hebben.

København
Albert heeft in zijn 3e werkweek bij de medische fakulteit
samen met collega’s een studiereis gemaakt naar
Kopenhagen. Drie dagen met boeiende presentaties van
Roskilde Universitet en het Copenhagen Institute for Future
Studies over HR-beleid nu en in de toekomst, en 2 dagen met
sight-seeing, een bezoek aan Tivoli en uiteraard shopping!

Rosenborg Slott
Lille Havfrue – op reis naar Shanghai

Botanische tuin

Nyhavn

Tivoli

De vrijstad Christiania

En verder ...
Het TSO konsertseizoen is inmiddels ook weer begonnen, en
we hebben een nieuwe chef-dirigent, het 28-jarige
wondertalent uit Polen, Krzysztof Urbanski. Hij dirigeert
voornamelijk zonder partituur en wordt wereldwijd de hemel
in geprezen door orkesten, critici en publiek. Zijn eerste 2
konserten hier waren inderdaad geweldig en beloven nieuwe
hoogtes voor ons Trondheimse symfonie orkest 

Krzysztof Urbanski

Op filmgebied zijn we deze
maand niet zo actief
geweest. De enige film die
we in de bioscoop gezien
hebben is “The American”,
met George Clooney.

Nu de dagen korter worden en de
nachten donkerder, is er ook weer
gelegenheid het Noorderlicht te
zien. Begin september was er een
uitzonderlijk mooi noorderlicht
boven Trondheim. Helaas waren we
niet helemaal bij de tijd en hebben
we het spektakel zelf niet gezien,
dus moeten wij (en jullie) het doen
met een foto uit de krant...

