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Lieve familie en vrienden,
Juni begon met een heerlijke grillavond in Hell en ging verder met
rock, koorzang, een reisje naar Krakow voor ons samen, en werkreizen
naar Brussel, Londen, en Bologna voor Beatrix. Albert bouwde
langzaam maar zeker zijn werk bij NTNU af en begint zich voor te
bereiden op zijn nieuwe baan in Stjørdal. Al met al een bezige
maand die we grotendeels apart van elkaar doorbrachten.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Grillavond in Hell
In regie van de “Chaîne des Rotisseurs” werd 1 juni de jaarlijkse
grillavond georganiseerd in Hell, een plaatsje ca. 30 km ten
noorden van Trondheim. Transport naar Hell is traditiegetrouw
met de champagnebus . De keukenploeg had enorm zijn best
gedaan om er een heerlijke avond van te maken.

In de «champagnebus» 

Applaus voor de bediening

Rock!
Begin juni werd voor het eerst Trondheim Rock
georganiseerd. Een van de hoofdacts was Iron Maiden.
Vanzelfsprekend moest Beatrix daar bij zijn, en werd
Albert geïntroduceerd voor zijn eerste echte hardrockconcert. Een geweldige ervaring, mede dankzij het feit dat
we eerst heerlijk aten bij het pop-up restaurant van To
rom og kjøkken, en daar door de mede-eigenaren uitgenodigd werden om alles mee te maken vanaf een
werkelijk perfecte top-locatie (letterlijk)!

Happy rockers 

Krakow
“Øvre Nidelven Kammerskor”, het koor waar
Beatrix in zingt, organiseerde een koorreis
naar Krakow in zuid-Polen. Partners mochten
mee, dus dat liet Albert zich niet ontgaan. We
hadden erg gezellige dagen gevuld met veel
koorzang, zowel gepland als spontane ‘popup’ concerten overal in de stad.

Concert in een senioren activiteitscentrum

Concert in de prachtige St. Nicholaas kerk

Spontaan publiek tijdens een pop-up concert

Het meest bijzondere concert was in een enorme
kathedraal uitgehouwen in de oude zoutmijnen, 360 m onder de grond

Krakow bleek een erg mooie stad te zijn
met veel imposante gebouwen, gezellige
terrasjes en een bijzondere geschiedenis.
We vermaakten er ons prima!

Onze aanhang als trouwe tasjes beheerders 

Wieliczka
zoutmijnen

Op de laatste dag vierden we Ingrid’s verjaardag

Op reis voor het werk
Beatrix was deze maand letterlijk meer op reis
dan dat ze op kantoor was. Voor de tweede
ronde van het IMI project was ze met de
andere leiders van het project in Brussel om
kennis te maken met de business partners.

Verlaten vliegveld
in Kopenhagen

Dat wordt een
drukke zomer

Heathrow
Business upgrade
voor goede klanten
van de KLM 
Een week later was Bea met
het halve NTNU-team in Manchester om met de andere
partners het hele IMI voorstel
goed door te spreken.

Dream Team

Overnachting op Schiphol

Afscheid van NTNU
Albert had deze maand zijn laatste werkdag bij
NTNU. Na de vakantie start hij in een nieuwe
baan bij Stjørdal kommune. Uiteraard werd
zijn afscheid bij de faculteit gemarkeerd met
toespraken, bloemen en taart.

Toespraak van de decaan

Toespraak namens zijn medewerkers

Taart!

PreventIT Summer School
Naast al het reizen voor toekomstige projecten
is Bea ook veel weg voor lopende projecten.
Zoals voor het EU-project PreventIT, dat deze
maand een internationale zomer cursus
organiseerde voor PhD en post doc studenten.

Ons onderkomen: een middeleeuws kasteel
in het plaatsje Bertinoro

Opening door
Lorenzo en Bea

Pauze
Uitzicht over de Adriatische zee
vanaf mijn kamer

Bologna, Ravenna en Cesenatico
Gelukkig was er voor, tijdens en na de
zomer cursus ook een beetje tijd voor
sight-seeing in Bologna en omgeving.
Meeting an old friend

Echt Italiaans ijs hoort er natuurlijk bij

Bologna staat bekend om zijn overdekte trottoirs, prachtig om te zien en heerlijk tegen de hitte
Ravenna lag vroeger aan
de zee waardoor fresco’s
geen lang leven waren
beschoren. Oplossing:
alles in mozaïek.

Oude vissersboten
in het kanaal van het
leuke havenstadje
Cesenatico

En verder...
... kwam deze maand
eindelijk onze tuin in bloei

... ook al
was er op de
langste dag
van het jaar
weinig te merken van
zomerse temperaturen!

