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Lieve familie en vrienden,
In juni hadden we prachtig zomerweer, het jaarlijkse NTNU feest,
bezoek uit Nederland en Amerika, en voor Bea viel er veel te zingen.
Verder werd er overal ijverig het begin van de zomer en eind van het
schooljaar gevierd. Kortom: weer een goede maand 
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

NTNU’s eigen Kari Rueslåtten

NTNU feest
NTNU organiseert jaarlijks een groot feest voor
alle medewerkers. Kenmerk: veel optredens in
verschillende zalen van erg goede bands die
op de een of andere manier gelinked zijn aan
NTNU. Ieder jaar weer een belevenis 
NTNU Jazzensemble

De Lillos

Lionhorse

Ons hoogtepunt: Highasakite

Naar Alta, Noord-Noorwegen
Bijna direct nadat we thuis kwamen uit New
Orleans, vertrok Albert naar het hoge noorden
voor een seminar over “Faculty Development”
met de 4 medische faculteiten in Noorwegen.

Nog een teken dat we (te) vaak vliegen 
Middernacht in Alta

Naar Lausanne, Zwitserland
Bea was ook deze maand op stap voor het EUproject PreventIT. Dit keer trof ze een deel van
het consortium in Lausanne, Zwitserland, om
de tweede pilot-studie te bespreken.

15 Preventers verzameld, inclusief gastheer Kamiar Aminian

De moderne campus van EPFL

Diner aan het meer van Lausanne, met muzikale omlijsting

Bezoek uit Nederland
Onze vriendin Sol was deze maand een lang
weekend bij ons. Ze bracht prachtig weer mee
dus we konden veel leuke dingen doen samen.

ØNK

Bea’s koor ØNK
Mei was een drukke maand voor Bea’s koor
Øvre Nidelven kammerskor, met maar liefst 4
optredens. Eerst zongen we voor collega Olav
die met pensioen gaat, daarna in het Nordiske
Kunstnijverheidsmuseum, heel bijzonder, in
het cultuurhuis in Stjørdal, en tot slot in het
theater in de voorstelling ‘Doppler’.

Sol en Albert vermaakten zich
ondertussen met de ‘helleristninger’
van Leirfall, middeleeuwse graffiti 

Zomerafsluitingen
In juli is bijna iedereen in Noorwegen op
vakantie, dus in juni wordt er volop
“sommeravslutning” gevierd 
Dit jaar hadden zowel Albert als Beatrix
feestjes met het werk, en samen deden
we mee aan de Sankt Hans viering op
Flatåstoppen. Met barbeque, uiteraard.

Foto onderschrift

En verder...

… was Larissa op bezoek op Flatåstoppen. Ze
moest even een kijkje nemen bij Albert’s
whisky-voorraad om John jaloers te maken

… leveren de lange zomerdagen mooie luchten op.
Het blijft een vreemd verschijnsel voor ons dat het
’s nachts niet donker wordt in deze tijd van het jaar

… waren zowel Magne als Menno aan het
zeilen. Een goede gelegenheid dus om
Susan en Ingrid bij ons thuis uit te nodigen

