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Lieve familie en vrienden,
Maart 2014 was voor ons allebei een behoorlijk drukke maand op het werk. Bea’s
werkspullen zijn inmiddels allemaal verhuisd naar haar nieuwe kantoor, maar de
dozen zijn nog niet uitgepakt. Die foto’s houden jullie dus nog steeds tegoed.
Gelukkig hadden we ook tijd voor een paar leuke vrijetijds dingen: goed eten, veel
muziek, bezoek uit Nederland, en fijne wandelingen in de natuur rond Trondheim.
De maand begon droog en groen, maar bracht uiteindelijk drie jaargetijden en
meer dan een halve meter sneeuw.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Japans kooktheater deel 2
De culinaire maand begon goed met
het tweede Japanse kooktheater bij
onze vrienden Menno & Ingrid.

De wondere wereld van gamba’s schoonmaken

Bea oefent op borden mooi opmaken

Alle leuke klusjes gaan naar Albert: hier staat
hij te zwoegen op het fileren van paling!

Af en toe een wel-verdiende pauze met een
Japans pilsje of – off-camera – een wijntje

Na gedane arbeid...
... is het heerlijk eten. Hier een kleine
selectie van de vele gerechten die we
onszelf en elkaar voorschotelden 

Sashimi

Tempura

Spinazie met sesam

Komkommer en peren met sesamzaad

Gecarameliseerde paling

Koude entrecôte

Bezoek uit Nederland
Marrie was deze maand anderhalve
week bij ons op bezoek. Toen ze kwam
was het groen buiten, toen ze wegging
lag er meer dan een halve meter
sneeuw! Genoeg te doen dus 

Activiteiten binnen…

…en buiten

De hele familie kwam even buurten…

Onze vaste gasten wilden natuurlijk ook
weten wat er binnen allemaal gebeurde

Beredskapsøvelse op Øya
Begin maart deed Albert mee aan een
rampenoefening van de Medische faculteit in
samenwerking met het universiteitsziekenhuis,
politie, brandweer, ambulance en de gemeente.
Al met al meer dan 100 mensen die aan de
hand van een denkbeeldig scenario probeerden
de situatie meester te blijven. Gelukkig
gebeurde alles op papier!

Muziek
Deze maand hadden we maar liefst 3 concerten van TSO
en een open repetitie van de opera Carmen die volgende
maand komt. Ook hadden we weer een Spis Lytt Lev
avond bij To rom og kjøkken. Niks te klagen, dus 

Privéconcert bij To rom og kjøkken

Krzysztof Urbanski oefent Carmen in het oude postkantoor
Tan Dun dirigeert The Martial Art Trilogy, met filmbeelden op de achtergrond

Dejan Lazic

Winemaker’s Dinner
‘Ons’ restaurant To rom og kjøkken organiseerde een hele
bijzondere avond deze maand. Een 5-gangen menu vergezeld
van 11 exclusieve en deels hele oude wijnen. Uiteraard waren
we van de partij en kunnen het nu uit eigen ervaring bevestigen:
oude wijnen zijn heerlijk 

Zeekreeft
Kabeljauw met osseterrine

Onze favorieten die
avond: de Chateau
Magdelaine uit 1982
en de Chateau DoisyDaene Sauternes
dessertwijn uit 1953.

Lende met Madeirasaus

Lokale kaasjes:
Munkeby en Tilsiter

Citroencrème met bessen

Winter – lente – zomer?
Deze maand hebben we bijna alle
seizoenen langs zien komen. Na
maandenlang droogte, viel er opeens
meer dan een halve meter sneeuw, en
zo ging de temperatuur weer omhoog
en werd het bijna zomers.
IJsklimmen in Bymarka
Schaatsers op Leirsjøen

Met een wafeltje op het terras
Påskeføre bij Frøset

