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INSTITUTTLEDERENS LEDER
De aller mest iherdige leserne av denne spalten kan muligens en gang i
ny og ned ha fått et feilaktig inntrykk av at forfatteren egentlig ikke hadde så svært mye på hjertet, og at det som ble tvunget ned på papiret
ikke gav positiv etterklang gjennom helgen. Det er en glede å melde at
dette slett ikke er en slik uke. Sist uke ble nemmelig midtevalueringen
av tretten sentre for fremragende forskning lagt frem i forskningsrådet,
og for oss som er så heldige å ha et slikt senter ved instituttet er jo dette
spennende lesning. Flott er det jo da at evaluering skryter Birkelandssentert opp i skyene, og gir det en meget velfortjent toppkarakter i evalueringen. Nå ligger det jo i navnet at man her snakker om miljøer som
er fremragende allerede i utgangspunktet, og det er dermed ikke så
overaskende at flere av sentrene ender med toppkarakter. Spesielt er
det allikevel at som det eneste senteret har ikke evalueringen et eneste
innspill til hvordan Birkelandssenteret bør ta grep for å bli enda bedre.
Jeg hadde selv gleden av å være tilstede da forskningsrådet var på besøk
ved instituttet i forbindelse med evaluering, og ble mektig imponert
over jobben som var lagt ned for at dette besøket skulle bli vellykket.
Fabelaktig innsats gjennom hele perioden belønnes derfor med 5 nye år
med finansiering av senteret. Jeg håper alle tar seg tid til å gratulere Nikolai og de rundt ham som har gjort en
utenom det vanlige flott innsats! Vi har alle både nytte og glede av dette, og i stedet for lørdagskryssordet anbefaler vi å bruke de tilmålte minuttene på å lese evalueringen (Side 26-29).
Ellers har mange av direktørene ved universitetet vært på besøk ved CERN denne uken, og i følge ryktet skal
dette ha vært et meget vellykket besøk. Takk til Egil Lillestøl som med sin store entusiasme og sine formidlingsegenskaper bidrog til at dette gikk bra. Som en av våre viktigste aktiviteter, er det positivt at betydningen av det
som skjer ved CERN blir forstått også i de øvre lag ved institusjonen. Eller forstått og forstått? Kanskje det blir
som da Kongen var på besøk for en del år siden. Før han dro fra CERN ble han spurt om han hadde lært noe av
besøket? Svaret (slik jeg mener å huske at det ble fremlagt) får bli denne ukens sitat.

“Før jeg kom hit var jeg forvirret av alt dette. Jeg er fremdeles forvirret, men nå på et
mer elevert nivå!“ Harald V
God helg,
Øyvind

PÅMELDINGSLENKE TIL ÅRETS JULEBORD - 1.DESEMBER 2017
Påmelding til årets julebord. Etter at en har fullført påmeldingsskjemaet blir en direkte videresendt til en betalingsside hvor en betaler 200kr via VISA/MasterCard for at registreringen skal være godkjent.

Påmeldingsfrist er satt til 24.11.2017 kl 12.00 (for bestilling av mat)
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UIB-BESØK PÅ CERN
Heads of administration from the University of Bergen, Norway, visiting CERN
CERN-PHOTO-201711-274-1

Programmet for besøket

The faculty directors and heads of administration from the University of Bergen, Norway, visited CERN on November 6 2017. The group was received by Martin Steinacher, Director for Finance and Human Resources, Prof.
Egil Lillestøl, honorary staff member and Jens Vigen, head librarian. The delegation from Bergen included: Kjell
Bernstrøm, University Director, Øystein Iversen, Director for Faculty of Law, Tore Tungodden, Assistant University Director, Kari Fuglseth, Deputy Director General University Director´s Office, Laurice Høie, Higher Executive
Officer University Director´s Office, Ingar Myking, Deputy Director General University Director´s Office, Alette
Mykkeltvedt, Director for Faculty of Social Sciences, Elisabeth Lysebo, Director for Faculty of Mathematics and
Natural Sciences, Kim Ove Hommen, Director for Faculty of Humanities, Kristin Nodland, Head of Administration
University Museum, Synnøve Myhre, Director for Faculty of Fine Art, Music and Design, Ørjan Hauge, Assistant
Director for Faculty of Medicine, Christen Soleim, Director for Division of Student Affairs, Even Berge, Director for
Estate and Facilities Management Division, Heidi Espedal, Director for Division of Research Administration, Maria Torras Calvo, Director for Library, Mathilde Holm, Assistant Director for Communication Division, Per Arne
Foshaug, Director for General Financial Services, Sonja Dyrkorn, Director for Division of Human Resources and
Tore Burheim, Director for General IT Division.
Photograph: Ordan, Julien Marius
Date: 07-11-2017

IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller arbeidsforholdet, eller kjenner noen som gjerne ønsker å stå på mailinglista vår, kan du sende en e-post til iftposten@ift.uib.no.

ħ-BAR er åpen ikveld og hver fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00. Det
holdes jevnlig pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside. H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter, men ansatte er også velkomne!
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CENTRE FOR ADVANCED STUDY
at the Norwegian Academy of Science and Letters
Invitasjon - grunnforskningsprosjekt ved Senter for grunn forskning (CAS) for 2020/2021
Vi viser til vedlagt utlysning fra Senter for grunnforskning (CAS) med invitasjon til å søke seg til ett års
forskningsopphold i perioden 2020-21.
Søknadsfristen for første skisse er 15. januar 2018.
Mer informasjon om Senter for grunnforskning og om utvelgelsesprosessen finnes på deres nettsider:
www.cas.oslo.no

Vennlig hilsen
Kari Nordvik

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der John Veitch, Institute for Gravitational
Research, University of Glasgow, holder foredraget:

”Gravitational Wave Astronomy ”
Abstract:
In Sept 2015 the Advanced LIGO detectors detected gravitational waves for the
first time, experimentally validating the last major prediction of General Relativity. This event marks the opening of an entire new spectrum, akin to the electromagnetic spectrum, with which to study the universe. In the two years since, the
global gravitational wave detector network has been observing some of the most violent events ever seen in astronomy: the collision of black holes. These events record the conversion of entire solar masses worth of energy
into distortions of spacetime, which by the time they reach us produce tidal strains of 10-21 in the arms of the
detectors.
How do we detect these tiny signals? What can they teach us about physics and astrophysics? Where did these
black holes come from? And what else might we see through this new window on the universe?

Tid:

Fredag 17. november 2017, klokken 14.00

Sted:

Aud. B, Allégt. 66

Servering av kaffe med noe attåt.
III
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UTLYSING: TRAINEE-STILLING 2018 – 2020

NORSK BERGINDUSTRI
Er du nyutdannet prosessingeniør med Master of Science eller
Master of Technology?
Er du på jakt etter en unik start på karrieren? Da vil Trainee Norsk Bergindustri
kunne være noe for deg. Gjennom vår egen traineeordning ønsker Norsk Bergindustri å sikre fremtidig rekruttering av kandidater med nødvendig kompetanse
innenfor bergfagene til sine medlemsbedrifter.
Trainee Norsk Bergindustri har 1 ledig stilling for perioden 2018-2020, med oppstart 1.
september 2018.
Traineeprogrammet gir deg en kickstart på karrieren. Du vil få tilført kompetanse og erfaring på kort tid. Gjennom trainee-programmet vil du raskt kunne opparbeide deg et nettverk som du kan utvikle deg videre i, både i bedriftene du oppholder deg hos og gjennom
kurs, konferanser og fagsamlinger.
Trainee-ordningen er tilbyr opphold i tre bedrifter over to år. På forhånd avtales det arbeidsoppgaver som er tilpasset din kompetanse og bedriftenes behov. Du vil for eksempel
kunne få oppgaver og utfordringer innenfor fagområdene prosess, oppredning, mineralutvinning og HMS. I tillegg arrangeres det faglige samlinger hvor relevante tema innenfor
f.eks. ledelse, organisasjon, økonomi, HMS, presentasjons- og medieteknikk, samfunnsaksept osv. blir tatt opp.
Våre medlemsbedrifter er pr nå : Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Minerals AS, Omya Hustadmarmor AS, NCC Roads AS, Norsk Mineral AS, Norsk Stein AS, The Quartz Corp, Rana
Gruber AS, Sibelco Europe, Titania AS ,Norstone og Nordic Bulk.
Dersom du har spørsmål om ordningen, medlemsbedriftene eller stillingen, kan du kontakte Norsk Bergindustri. Du kan også ta kontakt med traineenes tillitsvalgte direkte dersom
du lurer på hvordan det er å være ansatt som trainee. Se også nettsidene våre på http://
www.norskbergindustri.no/Om-Norsk-Bergindustri/Traineeordningen-Norsk-Bergindustri
Ønsker du informasjon fra den tillitsvalgte for traineene så kan Kim Rune Grannes kontaktes på e-post kim.rune.grannes@gmail.com
Søknad, CV og karakterutskrift sendes via e-post til: eg@norskbergindustri.no.
Søknadsfrist: Så raskt som mulig, men senest 20. november 2017.
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naturen@uib.no

TIL INFORMASJON OM ROMBESTILLING
Rom til eksamen eller møte
Med det nye timeplansystemet bestiller forelesere/ansatte selv rom/lokale til muntlig eksamen , mastereksamen og møte
Den som bestiller først får rommet. Om man ikke benytter rommet må man huske å avbestille rommet, siden det
blir betalt for rom som vi ikke bruker. Dere avbestiller i mine bestillinger.
Andre rom som kan bestilles
Rom 456 kan være tilgjengelig, og bestilles hos Karen Margrete i resepsjonen.
Bachelorrommet kan bestilles hos Gjert.
Om det ikke er ledige rom på fysikkbygget. Er det mulig å bestille rom andre plasser enn Bjørn Trumpys hus.
Link til å bestille rom
For romoversikt over hva som er ledig
Hilsen Endre

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanen har startet egen blogg for å informere om ting det
arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg:


Derfor skal vi redusere midlertidigheten

Arkiv: oktober 2017
V
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REGISTRERING AV PUBLISERINGSKANAL
Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler?
Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVIrapportering.
Dersom du i 2017 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må kanalen meldast inn
til vurdering.

Fristen for innmelding av publiseringskanalar i 2017 er 30. november.
Søk etter kanal i registeret
Innmelding av publiseringskanal
Prosedyrar for forslag til registeret
Ved spørsmål, kontakt

NTVA-MØTE I BERGEN
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte i
Bergen

Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen 100 år
Tid: Tirsdag 21. november 2017 kl. 1800
Sted: Aulaen ved Universitetet i Bergen
Foredrag:

Instituttbygningen for Geofysisk Institutt i
Allegaten 70 ble ferdigstilt våren 1928 med
innflytting i april-mai og innvielse 7. juni 1928.

Geofysikkens historie – fra Vøringen til Universitas Bergensis
Magnus Vollset, forsker, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religions-vitenskap, Universitetet i Bergen
Framvekst av moderne geofysikk og teknologi
Nils Gunnar Kvamstø, professor og instituttleder, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen
Nærmere informasjon om foredragene på vår hjemmeside her
Møtet er åpent for alle interesserte.
NTVAs president og generalsekretær deltar på møtet der nye NTVA-medlemmer fra Bergens-området vil motta
nål og diplom som bevis på medlemskapet.
Det blir servert fingermat etter foredragene – ingen egenandel.
Siden det er begrenset plass i aulaen og på grunn av serveringen, ber vi om påmelding til
post@ntva.no så snart som mulig.

Vennlig hilsen

NTVA
Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Lars Thomas Dyrhaug

www.ntva.no

Generalsekretær NTVA

VI
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PUBLIKASJONER UKE 45
Til de som savner publikasjoner en er med på eller kjenner til at er utgitt (hvor noen på IFT er forfattere/
medforfattere): Det viser seg at det ikke er alt som kommer med i «Web of Science» hvor vi henter publikasjonene fra.
Hvis dere gir meg opplysningene med forfattere , publikasjonstittel, hvor det blir gitt ut og tid, setter jeg det inn her.


Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Heavy Ion Results from ATLAS “ Atlas Collaboration
NUCLEAR PHYSICS A Volume: 967 Pages: 51-58



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurements of photo-nuclear jet production in
Pb plus Pb collisions with ATLAS “ Atlas Collaboration NUCLEAR PHYSICS A Volume: 967 Pages: 277280



Chovancova, M.; Agueny, H.; Forre, M.; Kocbach, L.; Hansen, J. P.: “Spatial transport of electron quantum states with strong attosecond pulses“ JOURNAL OF OPTICS Volume: 19 Issue: 11



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of inclusive and differential cross
sections in the H -> ZZ* -> 4l decay channel in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“
Atlas Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 10



Altinpinar, S.; Djuvsland, O.; O.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave, G. J.;
Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Linear and non-linear flow mode in PbPb collisions at root sNN=2.76 TeV ” ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 773 Pages: 6880



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of the W+ W- production cross section in pp collisions at a centre-of-mass energy of root s=13 TeV with the ATLAS experiment“ Atlas
Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 773 Pages: 354-374



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit;
Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Top-quark mass measurement in the all-hadronic
t(t)over-bar decay channel at root s=8 TeV with the ATLAS detector“ Atlas Collaboration JOURNAL
OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 9
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FRAMDRIFTSPLAN DE TO SISTE TOALETTENE I SYDFLØYEN:
Oppstart og fremdrift:
Anders O Grevstad demontere wc og servanter mandag 30.10.
Frøland og Noss demonterer lys, brytere 31.10.
Stoltz demonterer veggfliser, klart for maler 01.11 til 03.11.
Malermester Johannessen starter med sparkling og maling 04.11. ferdigstiller til 10.11.
Montering av nye servanter og wc starter 13.11
Ny belysning 16.11 - Renpluss utfører byggvask og monterer dispensere 20.11.

BRANNVERNOPPLÆRING HØSTEN 2017
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring,
teori og praksis.
Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1
teori kl. 09.00-10.00 - praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen:


torsdag 19.10.17 seminarrom A



torsdag 16.11.17 seminarrom D



torsdag 30.11.17 seminarrom D



torsdag 14.12.17 seminarrom D - engelsk

Har du ennå ikke gjennomført brannvernopplæringen, send en epost med hvilken dag du ønsker å delta til HMSkoordinator kjetil.heitman@uib.no

FØRSTEHJELPSKURS FOR LABORATORIEANSATTE
Målgruppe
Ansatte med laboratoriet som arbeidsplass.
Kursinnhold
Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjertelungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium. Program.
Det er en målsetning at deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å kunne bistå med god førstehjelp i akuttsituasjoner på arbeidsplassen.
Kurset tilbys på norsk og engelsk.
Kursdager:
Mandag 20.11.17 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B (No) Elektronisk påmelding
Tirsdag 21.11.17 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B (Eng) Elektronisk påmelding
Grunnet mange som ønsker kurset, så er det satt opp en dag til:
Torsdag 23.11.17, kl. 09.00-15.00, C. G. Sundst hus, møterom A og B (NO) Elektronisk påmelding

VIII
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VELFERDSTILBUD - HYTTENE PÅ USTAOSET VINTEREN 2018
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2018
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for vinteren 2018, i
perioden 31. desember2017-01.04.18.
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket
periode.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Ved
første gangs søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet for å komme med i trekningen.
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under “Mitt ansattforhold“ -“Velferd““Velferdshytter til utleie“. Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via VPN-løsning.
Søknadsfristen er 15. november, trekningen foretas 17. november 2017.
Butten

Ottesheimen

U-heimen

VELFERDSTILBUD - THE COTTAGES AT USTAOSET WINTER 2018
New application period for the cottages at Ustaoset winter 2018
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for winter period from 31 December 2017 until 01. April 2018.
Cancellation deadline is 30 days before rental period start to avoid penalty for cancellation.
Please use the UoB electronic cabin system by logging in with your registered username and password. Upon
initial application you must enter some information.
All applications must be registered in the electronic cabin system to be included in the draw.
Application forms and information can also be found at the Employee Pages under "Employment conditions" "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - logging in with your registered UoB username and password from an UoBcomputer or by using the VPN-logon
The application deadline is 15 November, drawing will be done 17 November 2017.
And after the winter, the spring will come - and this beautiful place called “Tingviken“ will be available again:

Presentation of Tingviken

IX
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VELFERDSTILBUD - ”ETTERLYST: JESUS”
Synger ut om tro og tvil
Sammen med Svein Tindberg og det faste bandet
sitt, nærmer Bjørn Eidsvåg seg Jesus på ulike måter.
Hvem er han, og er det i det hele tatt mulig å svare
på det spørsmålet?
Eidsvåg vokste opp i Sauda med flanellograf, basar
og allsang. I forestillingen viser han til de ulike Jesus
-figurene han har hatt et forhold til gjennom livet;
en godhjertet sosialist, en streng moralist, en kul
hippitype og en som mislikte sterkt både langt hår,
rytmisk musikk og kvinnelige prester. Med både
nytt og gammelt sangmateriale, mye humor og tidvis en god bedehusstil, leter Eidsvåg og Tindberg i kulturhistorien - og i egen oppveksthistorie - for å tegne et bilde av den Jesus som de og kanskje publikum ønsker seg i dag.

Ansatte ved UiB tilbys billetter til ”Etterlyst: Jesus” torsdag 23. november kl. 20.00 på
Store Scene. Billettpris kr. 260 (ord. kr. 310). Billetter kan kjøpes til denne prisen til og
med 14. november.
Onlinekjøp; Klikk på ”Etterlyst; Jesus ” torsdag 23. november:
Velg deretter antall plasser ved å klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på skjermen. Tast inn kode
UIB2017 for å låse opp pristypen ansatt UIB og velg deretter antall billetter. Klikk videre på kjøp billetter. Forsett
til betaling ved å logge deg inn til kassen. Om du ikke allerede har en kundekonto hos Ticketmaster, må du registrere deg før du går videre til betaling. Dette gjør du kun første gang.
Om du ønsker det, er du selvsagt fremdeles velkommen til å kjøpe billetter på vårt billettkontor.
Telefon 55 60 70 80
Åpningstider billettkontoret: mandag - fredag 09:00 - 20:00 lørdag 11:00 – 18:00
E-post dns@dns.no
Les mer om forestillingene her

ENG:

Take advantage of our UiB employee offer on tickets to ”Etterlyst: Jesus” The offer is
valid to all UiB employees for the performance held Thursday 23. November at 20.00
clock. Ticket price NOK 260 (Ordinary price NOK 310). Tickets can be purchased at this
until 14. November.
To buy tickets online; click on the link for the date you wish to go: ”Etterlyst: Jesus” Thursday 23. November:
Chose the number of tickets you would like to buy by clicking on the blue seats in the seat map. Unlock the price
category using the kode UIB2017 - then click ”kjøp billetter” - then click ”betaling” and log in to purchase the
ticket(s). If you don´t already have a customer account with Ticketmaster, you will be prompted to registrer before being redirectet to the pay screen. Registration is only required once.
To buy tickets at our box office: Telephone: 55 60 70 80 | E-mail dns@dns.no
Opening hours: Monday - Friday 09:00 - 20:00. Saturday: 11:00 - 18:00

X
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VELFERDSTILBUD - ASKEPOTT PÅ DNS
En eventyrreise for hele familien
Det var en gang en snill og modig jente, en superslem stefamilie,
en fortryllende fe, en flott prins, et magisk tre og mange hjelpsomme dyr. Det var en gang en ensom jente som ble invitert til ball på
slottet – et sted hvor drømmer kan bli virkelighet.
Eventyret om Askepott er en våre kjæreste kulturskatter og fins i
mange varianter. Fortellingen om jenten som etter morens død
blir herset med av sin nye familie, før hun med et trylleslag, hardt
arbeid og gode hjelpere får livet hun fortjener, griper både barn
og voksne.
I høstens store familieforestilling tar vi utgangspunkt i Brødrene
Grimms eventyr. Det blir en storslått visuell opplevelse med en god
dose humor og mange rørende øyeblikk. Askepotts reise fra asken
til kongelig bryllup blir tonesatt av Mari Kvien Brunvoll, og dansere
fra Absence Crew tryller frem ulike dyr.

Ansatte ved UiB tilbys billetter til ”Askepott”. Billettpris kr. 100 (ord. kr. 170). Billetter kan kjøpes til
denne prisen til og med 20. oktober. Sted: Store Scene. Anbefalt aldersgrense 6 år.
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til forestillingen du ønsker:
Askepott fredag 27. oktober kl.16.30
Askepott lørdag 28. oktober kl. 15.00
Askepott lørdag 25. november kl.12.00
Velg deretter antall plasser ved å klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på skjermen. Tast inn kode
UIB2017 for å låse opp pristypen ansatt UIB og velg deretter antall billetter. Klikk videre på kjøp billetter. Forsett
til betaling ved å logge deg inn til kassen. Om du ikke allerede har en kundekonto hos Ticketmaster, må du registrere deg før du går videre til betaling. Dette gjør du kun første gang.
Om du ønsker det, er du selvsagt fremdeles velkommen til å kjøpe billetter på vårt billettkontor.
Ønsker du å kjøpe billetter på vårt billettkontor: Telefon 55 60 70 80 | E-post dns@dns.no
Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 20.00. Lørdag 11.00 - 18.00

English: Take advantage of our UiB employee offer on tickets to ”Askepott”. The offer is valid to all
UiB employees for the performance held Friday 27. October at 16.30, Saturday 28. October at 15.00
and Saturday 25. November at 12.00. UiB Price NOK 100 (Ordinary Price NOK 170). Tickets can be
purchased at this price until 20. October
Place: Store Scene. Recommended from 6 years of age.
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go:
Askepott Friday 27. oktober kl. 16.30,
Askepott Saturday 28. oktober kl. 15.00
Askepott Saturday 25. november kl. 12.00
Chose the number of tickets you would like to buy by clicking on the blue seats in the seat map. Unlock the price
category using the kode 2017UIB - then click ”kjøp billetter” - then click ”betaling” and log in to purchase the
ticket(s). If you don´t already have a customer account with Ticketmaster, you will be prompted to registrer before being redirectet to the pay screen. Registration is only required once.
To buy tickets at our box office: Telephone: 55 60 70 80 | E-mail dns@dns.no
Opening hours: Monday - Friday 09:00 - 20:00. Saturday: 11:00 - 18:00
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VELFERDSTILBUD - MARIT VOLDSÆTER - “NULL I BIOLOGI“
Nå er den mestselgende kvinnelige komikeren i humor-Norge endelig tilbake!
Marit strøk i biologi på skolen og nå har hun giftet seg med en professor i faget. Slikt blir det humor av og mye av dette får du oppleve i hennes neste forestilling. Hvorfor blir vi høyere? Er vi egentlig alle kinesere? Finn pulten din
før det ringer inn til en hysterisk morsom skoledag, med Marit som assisterende lektor. I alle fag!
Erik Ulfsby er tilbake som regissør denne gangen sammen med Karina Aase,
og med seg som før, Elina Krantz er produsent.
Etter kritiker- og publikumssuksessene “Drit i å danse!“, “Med ræven i fatle“
og “Rett fra skrumpleverener“ er det nå “Null i biologi“ som gjelder!

Dato: 30. november

UiB pris: 420 kr
Sted: Ole Bull Scene
For mer info

Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet

VELFERDSTILBUD - PUTTI PLUTTI POTT
Putti Plutti Pott gir deg magisk julestemning i Grieghallen!
Julefortellingen om Putti Plutti Pott er en av Norges mest populære førjulsfortellinger, og vi er stolte av å presentere den her i Bergens storstue Grieghallen.
Du vil igjen få møte Petter, Caroline og Onkel Per, sammen med alle de andre
som utgjør dette stemningsfulle stykke, skrevet av Per Asplin.
Det blir ingen skikkelig julestemning uten sangene og historien om den lille nisseguttens reise med Julenissens trylleskjegg! Historien begynte som bok, og
den ble snart spilt inn både på plate og som tv-serie. I 1987 ble historien skrevet om og utvidet til den musikkdramatiske versjonen vi viser i Grieghallen
hvert år.
Dette er en klassiker som hører julen til, og en helaften for hele familien. Varer
1t og 50 minutter, inkludert 20 minutters pause.

Fredag 01/12

kl. 16.30

Lørdag 02/12

kl. 13.00

Lørdag 02/12

kl. 18.00

Søndag 03/12

kl. 13.00

Søndag 03/12

kl. 18.00

Sted: Grieghallen
Pris per billett: 285,- (ord.kr. 355,-)

For mer info

Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

IFT-POSTEN UTGIS AV
INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI, UIB
TELEFON: +47 55 58 27 61
KONTAKT: POST@IFT.UIB.NO
IFT-POSTEN@IFT.UIB.NO
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