Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – maart 2012

Begin maart …
… en eind maart

Einde wintersport!
Het eerste weekend van maart was
onverwacht ook ons laatste winter weekend,
twee maanden eerder dan vorig jaar!!!
We maakten wel 2 heerlijke langlauftochten
in onze eigen ‘achtertuin’, Bymarka. Daarna
heeft het eigenlijk alleen maar geregend.
Gecombineerd met de hoge temperatuur
waren we al snel sneeuw-vrij 

Traditiegetrouw werd in
maart ook de ski-dag voor
kinderen georganiseerd,
Barnas skidag. We hadden
nooit eerder zoveel
mensen bij elkaar gezien
op Granåsen.

Op het eerste weekend na hebben we maar
een keer een zonnige dag gehad, en toen
was het ook gelijk volop lente. We maakten
een heerlijke wandeling naar Menno &
Ingrid, waar we koffie dronken op het
terras. Daar bewonderden we ook de eerste
krokussen, midden maart. Ongehoord hier!

Japans kooktheater
Al sinds we in Japan zijn geweest willen we Japans
leren koken. Dankzij Menno en Ingrid is de kop er af!

Bea leert sushi rolletjes maken
Full control in de keuken …

… en buiten de keuken!
Menno laat zien hoe je paling (!) fileert
Albert koelt vakkundig de entrecote af

Ons 5-gangen, 5-sterren diner 

1. Maki-Sushi

2. Yonashi to Kyuri no gomae

3. Gyuniku no tatakifu
2. Tempura

En als afsluiting:
Belgische aardbeien 

5. Sukiyaki
4. Unagi teriyaki

Turandot
TSO’s ‘storsatsing’ dit jaar is Puccini’s opera Turandot. We
waren aanwezig bij de première en hadden een geweldige
avond: TSO in topvorm, erg goede solisten, een prachtig
decor en kostuums, een groot koor en veel figuranten en
dansers. Kortom: een indrukwekkende productie!

En verder ...
... zijn we deze maand uiteraard ook weer naar
een TSO concert geweest, Circus Maximus van
Corigliano. Een bijzonder concert, waarbij
meerdere blazers rondom het publiek stonden.
We wisten ook weer een film mee te pikken, “The
hunger games”, een goede film waarin kritiek op
de hedendaagse maatschappij verrassend
verpakt zit in een jasje van vroegere tijden.

... is Albert een paar dagen alleen naar
Nederland geweest om zijn ouders in
Brouwershaven te bezoeken. Bea moest
ondertussen gewoon hard werken.

Op de valreep, 30 maart 2012…

... never say never. Na 3,5 week alleen
maar regen en hoge temperaturen was
op de dag voor onze afreis naar het
zonnige zuiden plotseling alles weer wit.

