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Lieve familie en vrienden,

Begin februari moest Bea nog 1 keer naar het buitenland voor haar
werk, daarna was ze de rest van de maand in Trondheim, heerlijk! We
genoten volop van de maand: we maakten mooie langlauftochten,
hadden twee wijnproeverijen bij Spontan, en vierden de twee
Michelin-sterren die Trondheim ten deel vielen in 1 van de gelukkige
restaurants. Een super-goede maand, dus 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Bea’s werk: DIA Europe conference
Beatrix was deze maand uitgenodigd
om een presentatie te geven over het
nieuwe EU-IMI project Mobilise-D. Dat
deed ze natuurlijk graag. Samen met
Mara, de project ontwikkelaar, was ze
een kleine week in Wenen.

Muzikale omlijsting tijdens de receptie
Bea lekker op dreef

Paneel debat aan het einde
van de sessie. Op één na
gingen alle vragen naar Bea 

Genieten van Wenen
Wenen is een voor ons onbekende, maar
prachtige stad, dus nam Mara Bea een
middag en avond mee op stap. Absolute
hoogtepunten: het originele Sacher Café
en natuurlijk de Wiener Staatsoper.

Het barokke Hofburg

Rossini’s moderne Assepoester

Sacher Café

Langlaufen
Februari was een heerlijk wintermaand,
met weer een heleboel nieuwe sneeuw
en dus volop gelegenheid om te
langlaufen, recht vanuit ons eigen huis 
We hebben er heerlijk van genoten.

Creatieve Noren...

Michelin restauranten
Skandinavië kreeg er deze maand drie
nieuwe Michelin restauranten bij,
waarvan twee in Trondheim! Met
vooruitziende blik hadden we bij 1
hiervan in november al een tafeltje
gereserveerd. Deze maand was het
zover: de vernieuwde Credo totaal
ervaring. En het was geweldig!

Naast een Michelin ster kreeg Credo
ook de duurzaamheidsprijs

Menu: 6 voorgerechtjes,
14 tussengerechtjes, en
6 nagerechtjes

De avond werd afgesloten met een
rondleiding achter de schermen, dat
was erg leuk èn interessant 

En verder…
… hebben Bea en Mara flink meegeschreven
aan een EU-aanvraag van een andere faculteit.
Het halen van de deadline was een mooie
aanleiding voor een
gezamenlijke wijnproeverij
bij Spontan Vinbar 

Proost op de zoveelste
EU-aanvraag

… is Bea een erg leuke
nieuwe samenwerking
begonnen met het
Instituut voor Design.
Hier is de hele club op
excursie in Bea’s labs.

… deed Albert mee aan een congres voor
gemeentes in de "nieuwe" provincie Trøndelag.

… bezocht Albert een lezing over cybercriminaliteit en cyber-spionage.

… is Albert bezig om geld bij elkaar
te sprokkelen voor onderzoek en
ontwikkeling van gemeentelijke
diensten in samenwerking met het
bedrijfsleven.

