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Lieve familie en vrienden,
Naast de gangbare drukte op onze werkplekken, was mei een goede
maand met een bijzonder wereldmuziekconcert, wederom
een bezoek aan het Michelin restaurant Credo met vrienden, en
een lang weekend in Nederland waar we Albert’s ouders
bezochten in Brouwershaven.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Bea’s werk
De EU-ambassadeur in Noorwegen was in Trondheim om de Europa Dag te vieren. Bea was één van
de genodigden en mocht NTNU representeren.

Thierry Béchet, met zijn vrouw op de
achtergrond

Bea en Mara gaven allebei een presentatie over
deelname in EU-onderzoek op de nationale
onderzoeksschool voor linguïstiek.
Bea’s onderzoeksgroup organiseerde een
‘vakdag’ over carrière ontwikkeling. Bea
mocht het geheel in goede banen leiden.

Bea gaf een presentatie op de
tentoonstelling van design studenten
over aktiverende technologie.

Albert’s werk
Eind mei had Albert een seminar met alle
afdelingen waar hij verantwoordelijk voor is.
Thema voor het seminar was hoe we ons
kunnen organiseren om een zo goed mogelijke
service aan de burgers te kunnen geven.

Veel creativiteit bij de presentaties

Het seminar werd georganiseerd in de
vergaderruimte van de gemeentelijke
afvalwaterzuivering. Een mooie gelegenheid
om een kijkje achter de schermen te nemen!
Lunch aan het fjord

Bezoek aan Credo
Samen met onze Chaîne-vrienden Kari en Sigurd
hadden we deze maand wederom een geweldige
avond bij Credo, één van Trondheim’s Michelin
restaurants. Dat was weer puur genieten!

Bij Credo eten betekent 6 kleine voorgerechtjes
in de lounge, daarna een 14-gangen diner in het
restaurant, en 6 kleine nagerechtjes in de
lounge. Met bijpassend drinken, uiteraard 

Concert van Angelique Kidjo
Eén van de meeste gevierde sterren
van de wereldmuziek, Angelique
Kidjo, gaf deze maand een bijzonder
concert in Trondheim. Samen met
onze vriendin Ingrid waren we van
de partij. Een swingende happening!

Tot grote verrassing van iedereen zong en danste
Angelique een lang nummer tussen het publiek.

Tegen het einde haalde ze 10
mensen uit het publiek voor een
‘stand-off’ met de percussionist.

Weekendje Brouwershaven
Halverwege de maand waren we een
weekendje op bezoek bij Albert’s
ouders in Brouwershaven. Gezellig
samen ontspannen in zomers weer 

Hardlopen over de Grevelingendijk

Brouwershaven en het Zeeuwsche polderlandschap

Nieuw merel-leven en
een zorgzame moeder

Grillaften in Hell
Albert deed ook dit jaar mee aan de traditionele
“Grillaften” van de Chaîne des Rotisseurs. Met de
champagnebus naar Hell, een plaatsje vlakbij het
vliegveld, om daar te genieten van heerlijk eten en
drinken, en uiteraard goed gezelschap.

Een welverdiend applaus voor de zwarte en witte brigade
Het eten smaakte niet alleen heerlijk,
maar zag er ook erg mooi uit!

En verder...
... bestaat Bea’s koor ØNK dit jaar 40 jaar,
en dat moest uiteraard gevierd worden
met een groots feest ...
Alcohol-vrije champagne voor de rijders 

… en veel zang

... pop-up ØNK concert op de boerenmarkt ...

... waren we ook weer eens
naar de film, erg leuk ...

... sloten we het TSO seizoen
af met een prachtig cello
concert van Truls Mørk ...

