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Lieve familie en vrienden,
April stond vooral in het teken van veel drukte op het werk.
Dat betekende veel lange dagen, reizen, en veel te korte weekenden.
Toch was er ook deze maand tijd voor leuke dingen. We hadden vooral
erg veel concerten van Trondheim Symfonie Orkest.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Aurora borealis
Begin deze maand hadden we een paar keer
fraai noorderlicht. We hebben dit bijzondere
fenomeen nu al een aantal keren echt goed
kunnen zien hier in Trondheim, en het blijft
betoverend mooi! De foto’s op deze bladzijde
zijn genomen vanuit onze logeerkamer 

Muziek, veel muziek…
Deze maand hadden we naast
onze concerten uit het
abonnement van Trondheim
Symfonie Orkest ook een aantal
bijzondere ekstra-concerten. We
hadden o.a. een avond met
filmmuziek van John Williams,
waarin uiteraard de beste
nummers van Star Wars niet
ontbraken, compleet met
stormtroopers.

Een ander hoogtepunt was het
optreden van Arve Tellefsen, de 79jarige Noorse vioollegende.
Een bijzonder combinatie van viool,
piano en synthesizer.
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PreventIT
Een belangrijk deel van Bea’s drukte
op het werk hangt samen met het
EU-project PreventIT. Deze maand
werd er hard gewerkt aan de eerste
‘Deliverable’, het Communicatie en
Disseminatie Plan. Dit gebeurde in
samenwerking met een ander EUproject van goede NTNU collega’s,
selfBACK, en onze expert Peter
Vermeiren van Health Leads BV.

Smaak explosies 

Lang weekend Nederland
Bea’s moeder Annie werd deze maand 80, en dat
werd uitgebreid gevierd met de hele familie. Dat was
ook een mooie aanleiding om een paar dagen van de
lente in Nederland te genieten 
Trotse oma met
haar kleindochters

Het kasteel van Gemert

Op pad voor het werk
Bea was deze maand ook een paar keer
op reis voor haar werk. Sinds vorig jaar
zit ze in het bestuur van het Noorse
Nansen Neuroscience Netwerk. Hoewel
ze de meeste vergaderingen online bij
kan wonen hadden ze deze maand een
strategie-seminar waar ze bij moest zijn.
Netwerk congres in Gjøvik

Sinds de fusie begin dit jaar van NTNU met
drie hogescholen is er regelmatig wat te
doen op de andere locaties. Deze maand was
er een netwerk congres tussen universiteit,
alumni en het bedrijfsleven, waar Bea een
lezing hield over Technologie & ouderen.

Wandelweer
Het mooie weer deze maand nodigde uit tot
een paar fijne wandelingen.

Laatste sneeuwandeling dit seizoen?
Met Menno & Ingrid naar Ilabekken
Met Lars naar Gjeitfjellet

Kunst op Brattøra

En verder …

… had Albert een avond met zijn whisky-club
waar ze verschillende soorten bijzondere
maltwhisky proefden

… was de winter nog
niet echt over deze maand

… is het met zoveel lange dagen op het
werk heerlijk om af en toe af te zakken
naar ons ‘eigen‘ restaurant To rom og
kjøkken om ons te laten verwennen 

… gaan we eindelijk glasvezel
krijgen. Daarvoor moesten we
wel zelf de kabel ingraven tot
aan de meterkast, en dat valt
in onze rotsbodem nog
helemaal niet mee ...

