
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 102 

Februari 2016 

Lieve familie en vrienden, 
 

Februari is eigenlijk samen te vatten in één woord: 
sneeuw.  

Héél veel sneeuw. Geweldig  
Daarnaast hadden we ook een aantal  

minder winterse belevenissen. 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Winterfestival in Røros 
Ieder jaar organisert het lokale koor in Røros een 
koorfestival en Bea’s koor ØNK was een van de tien 
deelnemende koren. Het was een heerlijk zang-
weekend in een mooie winterse omgeving. Ook 
Albert was van de partij als vast publiek  

Bea’s koor trad 3 keer op in de loop 
van het weekend; tijdens de koor-
competitie op de openingsavond, in 
de prachtige kerk Bergstaden Zir en 
tot slot in het zangcafé in het hotel. 



Culinaire hoogstandjes 
Begin van de maand hadden we weer eens 
een Winemaker’s Dinner bij To rom og kjøkken 
met het Toscaanse wijnhuis Barone Ricasoli. 
En een week later het solicitatie diner van 
Nordøst om opgenomen te worden in de 
Chaine. Dat was twee keer culinair genieten! 

Schol en koningskrab 

En een onverwachte primeur: de nieuwe 
Moët Champagne in een bijzondere fles 
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Uitzicht over natuurgebied 
de Lemelerberg 

Naar Nederland 
Bea was deze maand in Groningen voor een 
promotie, en dat was een mooie gelegenheid 
een weekend bij haar zusje Monique en haar 
gezin langs te gaan. Dat was bere-gezellig  

Na een paar ontspannen dagen met een lange wandeling, 
spelletjes en de sauna, ging de reis verder naar Groningen. 
Hier was Bea eerste opponent bij een promotie. In toga! 



Samen naar Bologna 
Beatrix moest voor haar werk een paar dagen in 
bologna zijn. Een mooie gelegenheid om er een 
lang weekend samen aan vast te knopen  



… en Modena 
Op maandag hebben we rondgekeken in Modena. 
Een stad met veel architectuur, maar misschien 
wel meest bekend om de asceto balsamico. Een 
bezoek aan een van de originele producenten 
bracht Beatrix in “Balsamico-heaven”  



Ski-avonturen 
Al die sneeuw nodigde uiteraard uit voor een aantal 
hele mooie skitochten in Bymarka, onze achtertuin  



En verder... 
... veranderde de sneeuw onze werkplek 
in een sprookjesachtige omgeving. 

… dagje downhillen 
op Vassfjellet. 

... zijn we naar de prachtige musical 
Madama Butterfly van Puccini geweest. 

... creatief met sneeuw. 

... zong ons Noorse nichtje 
Dorte de hoofdrol als Sandy 

in de musical Grease. 
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