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Lieve familie en vrienden,
Augustus bracht naast bezoek uit Nederland vooral vele culturele
happenings. We vierden de jaarlijkse Olavsfestdagene, het
Mat- og bryggerifestival en de heropening van de compleet
gerenoveerde EC Dahls brouwerij.
Verder hadden we meerdere culinaire hoogtepunten, zowel thuis
als in de stad. En ook buitenactiviteiten hebben uiteraard niet
ontbroken. Kortom: weer een erg genoegelijke maand 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Cor, Annie en Mike op bezoek
Begin deze maand hadden we bezoek van
Bea’s ouders Cor en Annie en achterneef Mike.
Samen hebben we veel leuke dingen gedaan.

Lams BBQ !

Buitenactiveiten met Albert & Mike
We vonden al snel uit dat Mike van de natuur
houdt. Activiteiten vinden tijdens zijn verblijf
hier in Noorwegen was dus niet zo moeilijk 

Olavsfestdagene
Elk jaar wordt in de zomer het Olavsfeest
georganiseerd in Trondheim. Van oorsprong een
bijeenkomst voor pelgrims met een religieuze
achtergrond, is dit feest uitgegroeid tot één van
de belangrijkste culturele festivals in Noorwegen.

Historische markt

Ridderspelen

”How like an angel”

Foto’s: Adressa.no

In een fantastische show bracht
de intense muziek van het Britse
vocaal ensemble “I Fagiolini”
gecombineerd met acrobatiek
van het Australische circus
“Circa” een eerbetoon aan de
eenvoudige schoonheid van de
Nidaros kathedraal.

“Øl og mat”
Begin augustus werd in
Trondheim het Mat- og
bryggerifestival gehouden.
Dit is een festival voor
liefhebbers van eten (mat),
en bier (øl). Er waren veel
producenten van lokale
ingredienten, maar ook een
bierbrouwer uit Rotterdam 
Zomerse sferen (foto: Adressa.no)

Diezelfde week werd ook de in ere
herstelde brouwerij van EC Dahls
heropend. Ons favoriete restaurant
heeft daar een “pub met keuken”,
en wij waren natuurlijk van de
partij bij de feestelijke opening 
Wereld-première:
Bea aan het bier!

Kajakken
Ook waren we weer eens samen op het
water, de eerste keer dit jaar! En we hadden
er een heerlijke dag voor uitgezocht 

Selfie 

«Nidelven, zo stil en blank»

Negen jaar getrouwd
Dit jaar waren we voor het eerst
weer eens thuis op onze trouwdag.
Dat werd uiteraard gevierd, in het
spannende restaurant Nordøst dat
Noorse ingrediënten combineert met
Oosterse invloeden. Heerlijk!
Een goed begin: ‘n gembercocktail

Taco’s!

Een heerlijke mosselsoep

Werk aan de winkel
We zijn deze maand ook ijverig met ons huis aan de
slag geweest. We hebben eindelijk de vloer van de
garage onder handen genomen, en eindelijk de
andere drie zijden van het huis geschilderd. De
noordkant hadden we 2 jaar geleden al gedaan,
maar de rest wilde er maar niet van komen.
Nu, dus, in prachtig weer!

 Voor…

… en na

Grand Chapître – Trondheim
Drie dagen lang focus op heerlijk eten
gecombineerd met perfect drinken.
Er zijn slechtere weekenden 

Op het werk
Druk, druk, druk. Met als hoogtepunt de
promotie van Nina, Bea’s PhD student.

Nina in discussie met de opponenten

Nina met trotse begeleiders

Daarna geen tijd
voor pauze maar
direct door met een
2-daags symposium
over hetzelfde
tema, exergaming.

Het werd een erg
geslaagde happening,
met maar liefst 10
internationale sprekers
en live-streaming over
de hele wereld via the
International Society
for Posture & Gait.

En verder...
… hadden we een een paar prachtige
zomerdagen, dus een mooie aanleiding
om maar weer eens te barbequen

… is het studieseizoen weer begonnen, met de
bijbehorende traditionele studentactiviteiten

… had Albert weer een avond met
de plaatselijke maltwhisky-club,
met als thema de Arran-distillery

… was het tijd om de frambozen en
bessen uit onze achtertuin te plukken

