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Lieve familie en vrienden,
Juli stond nagenoeg geheel in het teken van vakantie. Begin
van de maand waren we zelf twee weken in noord-Italië,
Bea gedeeltelijk voor werk, Albert helemaal voor vakantie.
Weer terug in Noorwegen kregen we een lange rij bezoek uit
Nederland. Dat betekende veel gezelligheid en buitenactiviteiten.
Alles bij elkaar weer een leuke maand 
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Torino, Italia
Onze eigen reis deze maand was
naar Turijn in Italië. Hier gaf Bea in
drie dagen drie presentaties over
ontwikkeling, sport en rehabilitatie
tijdens een 3-daags Feldenkrais
symposium. Onze vriend Roger uit
Heidelberg was er ook en
verzorgde de praktische
Feldenkrais lessen.

Voorbereiding
van de lessen

Leren
kijken en
voelen

Turijn
Terwijl Bea en Roger aan het werk waren,
verkende Albert in zijn eentje de stad
Turijn. Met alle musea en kerken die de
stad telt valt er genoeg te beleven 
Duomo di Torino

Palazzo Reale

Palazzo Madama

Wijnproeven met Max
De twee dagen voor en twee dagen na het
symposium heeft een van de organisatoren,
Max, ons drieën meegenomen naar maar liefst
11 wijnboerderijen, het merendeel ons totaal
onbekend. Dat was werkelijk genieten 

Hilberg-Pasquero
Foto onderschrift

CascinaCastlet

Enorme stalen tanks van Ceretto

Ceretto

Michel, ons aller favoriet

Barolo heaven 

Aosta dal
De laatste week verbleven we in het Aosta dal, pal onder het
Mont Blanc massief, in een fantastisch apartement in het oude
gedeelte van Charvensod. We hadden een directe klik met de
eigenaren, Michele en Yvette, waar we ook twee gezellige en
interessante avonden mee door brachten.

Ons apartement

Aosta is een erg leuk plaatsje met nog
allerlei ruïnes uit de Romeinse tijd

Uitzicht over Aosta en Grand Combin (4314 m)

Via Ferrata
Het doel van deze laatste week was klimmen
op zogenaamde Via Ferrata of Klettersteigen,
kant en klare klimroutes waar je jezelf alleen
maar in hoeft te klikken met je klimgordel.

Bezoek uit Nederland: Berry en Joke
Deze maand kwam ook Bea’s oud-collega
Berry op bezoek, samen met zijn vriendin
Joke. Het was lang geleden dat Bea en
Berry elkaar gezien hadden, dus die
moesten flink bijkletsen.

Bij ‘ons’ Italiaans restaurant Capri
We hadden mazzel met het weer, warm
en zonnig, dus we konden heerlijk
buiten zitten en eten.

Samen muizenissen verjagen

Lekker barbeque weer 

Bezoek uit Nederland: Lars
Bea’s uitwisselingsstudent Lars moest zijn
studentenkamer uit voor hij op vakantie ging
naar de Lofoten, dus die kwam ook een paar
daagjes logeren. Dat was een gezellige boel 

Bezoek uit Nederland: Annie
Ook Annie kwam deze maand een
weekje op bezoek bij ons voor ze door
reisde naar de Lofoten. We maakten
o.a. een prachtige tocht naar de top
van Jervfjellet in Malvikmarka.

En verder...

... waren ook Bea’s ouders
en achterneef Mike een
week bij ons op vakantie,
maar dat zie je vooral
volgende maand.

... had Bea de studenten en collega’s die
betrokken zijn bij haar nieuwe exergaming
project EXACT een avondje over de vloer.

Ingunn

Karoline

Nina

Albert

Phillipp
... hebben we eindelijk
een lamp in de serre .
Tot onze verrassing was
het een bouwpakket.

Lars

Jorunn

