
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – april 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

April bracht ons bezoek uit Nederland, afscheid van het skiseizoen, 
veel muziek en de totale renovatie van de gastenbadkamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Afscheid van het skiseizoen 
Het eerste weekend van april was voor ons 
het laatste skiweekend van dit seizoen. We 
hebben er nog even heerlijk van genoten  

Uitzicht vanaf Rønningen 

Koffiepauze bij Grønlia 

We waren niet de enigen die van de sneeuw genoten! 

”Det finnes ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær” 



Verbouwing van de 
gastenbadkamer 
Voorlopig de laatste 
grootste klus in ons huis: 
de gastenbadkamer. 

Gestript en weer opgebouwd 

Zoals het was 

Zoals het is geworden 

We hadden een jong bedrijf 
uitgezocht, Trondheim VVS. Niet 
alleen het bedrijf was jong, ook de 
werknemers, allemaal jongens van 
in de 20. Ze werkten ongelofelijk 
precies en netjes, zelden hebben 
we zo weinig rotzooi in huis gehad 
tijdens een verbouwing  

En met het resultaat zijn we super 
tevreden, het is erg mooi geworden. 
En nu hoeven we ook niet meer bang 
te zijn voor lekkage boven  



Bezoek uit Nederland, deel 1 
Annie is deze maand een weekje bij ons 
vakantie komen vieren. We hebben heerlijk 
bijgepraat, lekker gegeten en gedronken, en 
genoten van het Noorse kultuuraanbod. 

Serenade in de sneeuw? 

Annie was lang genoeg hier om het staartje van de Noorse winter mee te krijgen 

Niet alleen Annie kwam in die week op bezoek… 

Annie is heel ijverig met foto’s maken, en dat 
blijkt gelijk uit het aantal foto’s dat wij van 
haar hebben gemaakt: bedroevend weinig!  
In deze nieuwsbrief daarom alleen foto’s van 
wat gezamenlijke activiteiten… 



Øvre Nidelven Kammerskor 
Bea had deze maand haar eerste 
optreden met het koor: een 
eksamensconcert in Vår Frue 
Kirke. Op het programma stond de 
prachtige mis in G-dur van Franz 
Schubert. Koorlid Paul André was 
dirigent voor zijn eksamen in het 
vak ‘Koor en orkest dirigeren’. 

Paul André Grande dirigeert 

Alle foto’s: © Anna van Mil 



TSO, TSO en nog meer TSO 
April was een excellente muziek 
maand met iedere week een concert 
van Trondheim Symfoni Orkester. De 
tema’s liepen zeer uiteen: Abba, Peer 
Gynt en Mussorgskij’s ‘De 
Schilderijententoonstelling’. En 
natuurlijk was ook ‘onze’ Krzysztof 
Urbański weer even in de stad! 

Een avond gevuld met muziek van Abba’s Björn & Benny 

Edvard Grieg’s Peer Gynt 

Eén van onze favoriete dirigenten: 
Walter Weller 

Viktor Hartmann: ’Ballet van 
de kuikens in de dop‘ 



2rok, 2rok en nogmaals 2rok 
We hadden deze maand ook een superweek 
waarin we maar liefst 3 keer in ons favoriete 
restaurant To Rom og Kjøkken kwamen.  

En op het eind van de maand hadden we nog een 
Spis Lytt Lev, voorafgaand  aan een TSO concert. We 
kregen heel wat nieuwtjes over TSO die avond  

Cursus Italiaanse wijnen met Annie Winemaker’s Dinner: Domaine du Martray 

Da’s nog hard doorwerken, zo’n wijncursus 

Jean-Charles le Baült de la Morinière,de 
wijnboer en eigenaar van het Domaine 



Bezoek uit Nederland, deel 2 
Lennard, Marcia en Stefanie zijn voor het 
eerst bij ons in Noorwegen geweest voor 
een lang weekend. Ze komen snel terug  

Iedere dag bezoek van ons hert 

Ook Stefanie fan van Moods of Norway 

Utsikten 

Samen spelletjes spelen op de bank 

Hoewel ze maar kort hier waren was het bere-
gezellig. Lennard zou ook wel willen emigreren  
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