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Lieve familie en vrienden,

September werd gekenmerkt door mooie muziek en heerlijke diners. 
Bea was voor haar werk een weekje in Lausanne met twee studenten, 
terwijl ook Albert zich prima vermaakte op zijn werk. Verder hadden 

we zowel veel prachtig weer als veel heftige regendagen. 
Het kan verkeren 

Veel leesplezier!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

145
September 2018



Lausanne, Zwitserland
Bea heeft al jaren een goede samenwerking met 
Kamiar en Ani op EPFL. Ze was er een weekje met twee 
studenten om een nieuwe data analyse methode te 
leren. Een leerzame en vooral erg leuke week, met tijd 
voor sightseeing in prachtig zomers weer.

De uitbundige bloemenpromenade in Montreux

Het prachtige Château de Chillon



Albert’s werk
Albert had deze maand een gevarieerd aanbod van 
opgaven op het werk: loons-onderhandelingen met de 
vakbonden, budgetbesprekingen in de management-
groep, en een omvattend inkoopproces voor een nieuw 
kwaliteitssysteem voor 6 gemeentes, waar hij de 
verantwoording voor heeft.

Tijdens een seminar 
presenteerde de 

tekenaar van “Lunch” 
zijn werk. Een 

gesigneerd boek 
betekent dan uiteraard  

letterlijk een “hand-
tekening”



ØNK oefenweekend
Bea’s koor Øvre Nidelven Kammerskor, 
oftewel ØNK, bestaat dit jaar 40 jaar. Dat 
moet uiteraard worden gevierd met een 
jubileum concert later in november. Bea 
heeft weer een paar solo’s, dus er moet 
flink geoefend worden 

De aankondiging van de jubileum concerten

Het ‘oude’ gedeelte van het koor

Oefenen op
‘familie 

groepjes’



De week van het onderzoek
Over heel Europa staat de derde 
week van september in het teken van 
onderzoek. Bea had met een paar 
collega’s twee stands over Beweging, 
Technologie en Gezondheid. Die trok 
veel belangstelling van jong en oud.

Puzzelen als opa valt nog niet mee …

… maar lukt uiteindelijk wel

Bewegingsregistratie



Kamermuziek festival
Deze maand is traditiegetrouw ook de maand 
van het kamermuziek festival. Hoewel we er 
niet zo vaak heen gaan, was het openings
concert dit jaar zo bijzonder dat we van de 
partij waren. Locatie: Onze Lieve Vrouwe kerk. 
Artiesten: de festival komponist, Nordic
Voices, het domkoor, en dansgroep Frikar. 
Inspiratie: Noorse volksmuziek en –dans.

Dansen op de kerktoren

Frikar danst op vioolmuziek



Avondje Palmehaven
Britannia Hotel nodigde ons uit voor een all-in 
avond: champagne-ontvangst in de nieuwe 
wijnbar, 3-gangen diner in restaurant 
Palmehaven, en tot slot een intiem concert 
van de Noorse zangeres Ingebjørg Bratland. 
Het was een geweldige avond!



En verder...
... hadden we weer een Mat & Musikk avond 
bij To Rom og Kjøkken. Dit keer kwam de jonge 
hoornspeler Eirik Baardsen Haaland het TSO 
programma later die avond toelichten ...

... heerlijk oesters smullen bij Havfruen ...

... hadden we ook weer eens 
een geweldige avond bij 
Spontan ...

... prachtig wandelweer deze maand 


