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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Så var statsbudsjettet endelig klart, og det er jo alltid interessant å se hva de vise menn og kvinner
som steller med dette er kommet frem til. Vi får mer
penger skrives det i På Høyden, men så blir det også
kuttet mer. Det såkalte effektiviseringskuttet er nå
kommet opp i 0.7%. Det fine med effektiviseringskutt er at sett fra oven er det slett ikke noe kutt i det
hele tatt, men snarere en velment oppmuntring om
å levere det samme for en billigere penge. Dette er
det jo lett å være positiv til, og vi ser med fryd frem til hva effektiviseringskuttet kommer opp i ved neste korsvei. “Drege du den så drege du den“ som bonden sa til hesten!
Nå er det jo enda slik at det finnes nyheter i statsbudsjettet som er enda bedre enn det økte effektiviseringskuttet, og det er faktisk slik at jeg “har en venn“ som nå snart kan stå åpent frem som Venstre-velger gjennom
flere år. De fleste av disse årene har “min venn“ beskjemmet måtte tenke at det nok en gang ble sendt en stemme inn i ingenmannsland etter at valget var over, og beslutninger ble tatt uten at “min venns“ stemme synes å
ha farget begivenhetene på noen som helst måte. De fleste ekte venstrefolk vil nok ha et annet syn på historien
enn dette, men i år fikk “min venn“ uansett lønn for strevet. (Riktignok med hjelp av et annet parti i sentrumsområdet). Jeg tenker faktisk ikke bare på Teslaskatten som man kom i skade for å syte om ved en tidligere anledning her, men til min positive overtakelse ledet forhandlingene i år frem til at det nå planlegges et protonterapisenter i Bergen. Dette er gode nyheter for alle i regionen, men kanskje spesielt gode nyheter for de ved instituttet som har gått tungt inn i fagfeltet. Dieter har et stort toppforsk prosjekt, og Kristian har et stipend og
prosjekt gjennom Bergen forskningsstiftelse innen for dette feltet. “Min venn“ finner nok Venstre stemmen neste gang han står foran urnen også! Dette blir spennende fremover!
Ellers er har vel de fleste fått med seg at dekanen har startet en blogg som da har fått det dekkende navnet
Dekanbloggen. Denne uken har han funnet et par gladsaker som han vil løfte litt, og da har han selvfølgelig kikket til vårt institutt! Anbefales!

“Det heter seg at man skal lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet“ H. K. Dahle
God Helg,
Øyvind
Hei Nikolai, Naureen, Bodil,
Eg har funne grunn til å blogge om
suksess:
https://matnat.w.uib.no/2017/11/20/to-gladsakerpa-en-gang/
Gratulerer med gode resultat!
Helsing, Helge
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PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Khadijeh Qorbani Nashaqi vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”The Nobel Prize in Chemistry 2017”
Tid:
Sted:
Komité:

Tirsdag 28.11.2017, kl. 10:15
Rom 366, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Leder:
Medlem:
Medlem:

Forsker Marit Irene Sandanger
Forsker Yi-Chun Chen
Forsker Hicham Agueny

Adgang for interesserte tilhørere.

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Yilong Xie vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”How fast is the universe expanding?”
Tid:
Sted:
Komité:

Torsdag 30.11.2017, kl. 13:15
Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Leder:
Medlem:
Medlem:

Professor Bjarne Stugu
Førsteamanuensis Børge Hamre
Førsteamanuensis Kjartan Olafsson

Adgang for interesserte tilhørere.

MASTERGRADEKSAMEN
Veronica Flæsland Veland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk, med oppgaven:

“Magnetic Resonance Imaging of Hydrate Phase Transitions in Sediments”
Tid:

Torsdag 30.11.2017, kl. 10:15

Sted:

Bachelorrommet (359), IFT

Veileder:

Geir Ersland, IFT og Per Fotland, Kjemisk Inst./Statoil

Eksamenskomite: Lars Petter Hauge, PhD, Statoil og Pawel Kosinski, IFT (Internsensor)

II

IFT-POSTEN UKE 47 - 2017

PUBLIKASJONER UKE 47
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.: “Search for Heavy Higgs Bosons A/H Decaying to a
Top Quark Pair in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector“ Atlas Collaboration PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 119 Issue:19



Abbott, B. P.; Marisaldi, M.; et al.: “Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger“
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS Volume: 848 Issue: 2

III
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https://mmiv.no/

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 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

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!

IV
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SØKNADSDATABASEN FOR FOND OG LEGATER (INKL. MELTZERFONDET OG UNIVERSITETSFONDET)
-for ansatte, stipendiater og studenter ved UiB er åpen. Mer informasjon finner dere på UiBs nettside for Fond
og legater
Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist er 1. desember, 2017

Ansatte (forskere) kan søke:


UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Merk at støtte til forskningstermin gis nå til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden.



Bergen Universitetsfond



Olsens legat (søknadsdatabasen for Olsens legat vil åpne 1. november)

Studenter og stipendiater kan søke:


Olsens legat (søknadsdatabasen for Olsens legat vil åpne 1. november)



Meltzers prosjektstipend. Styret for Meltzerfondet vedtok 10.10.2016 en ekstra tildeling på kr 550.000 pr
år over 3 år til studiestipend, fortrinnsvis til internasjonalisering. I retningslinjene står det at søkere må
være tatt opp til ph.d.-programmet (ikke pre-phd). Hvis dere vet om noen som skal søke må dere altså sende over opptakssaken til fakultetet så fort som mulig. MERK at stipendiater som er tatt opp på et doktorgradsprogram ved Universitetet i Bergen, må være registrert med studierett på dette programmet for at
søknaden skal kunne behandles. Fondet deler ikke ut betingede midler

til studiestipend, fortrinnsvis til internasjonalisering.


UiBs studentlegat

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

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

UTLYSNING: FORSKNINGSMIDLER UH-NETT VEST
Ny søknadsrunde – søk midler til forskningssamarbeid
Midlene skal i hovedsak gå til enkeltprosjekter hvor minst to av institusjonene i UH-nett Vest står bak søknaden.
Alle fagområder er aktuelle. Les mer

Søknadsfrist er 18. desember 2017

NYTT TIDSSKRIFT TILGJENGELIG /NEW JOURNAL AVAILABLE:

Research areas will include but not be limited to:
Batteries and supercapacitors - Biofuels and biotechnology - Carbon capture and storage - Energy access, security, and behavior - Energy grids and networks - Energy-harvesting devices - Energy policy and economics - Fuel
cells - Geothermal energy - Hydrogen storage and energy - Materials for energy systems - Nuclear power - Solar energy - Techno-economic analysis and life-cycle assessment - Transportation fuels - Wave energy, wind
energy, and hydroelectricity
Tilgang utenfor UiB/Access outside UiB via Oria

VI
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KORTERE ÅPNINGSTIDER PÅ REALFAGSBIBLIOTEKET FRA 20. NOVEMBER - INNTIL VIDERE
Skyldes flytteprosessen i forbindelse med det nye Læringssenteret på Realfagsbygget –
som åpner i januar.

Når I en overgangsperiode frem til nytt biblioteket/læringssenter i Realfagbygget januar 2018, vil Realfagsbiblioteket ha reduserte åpningstider.

20. NOVEMBER – INNTIL VIDERE: Mandag-fredag: 09:00-15:00 Lørdag: stengt
20. november starter selve flyttingen av samlingene våre. Biblioteket vil fortsatt være tilgjengelig for utlån,
spørsmål og bestillinger, men med redusert åpningstid.
Leseplassene vil være uegnet på grunn av bråk – og vil etter hvert forsvinne helt.
Fakultetet viser til alternative plasser:
«Når det ikke er kurs eller undervisning der, i RFB: Glassburet 2c11D, Seminarrom 2, Seminarrom 3, Grupperom
1-6 (ledig på dagtid fra uke 50) I tillegg: lesesalen i Allegt. 66/Auditoriebygget, samt lesesaler på Marineholmen»

Denne filmen viser hvordan Læringssenteret kommer til å bli.

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

JULELUNSJ - 20.DESEMBER 2017 KL 12 PÅ KANTINEN
Det blir julelunsj for de ansatte og pensjonistene, med god mat, musikk og leders oppsummering av året.

Påmelding hos Karen Margrete i ekspedisjonen innen 15.12.2017 kl 1500.
VII
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RØMNINGSØVELSEN TORSDAG 09.11.2017
Tålelig bra, men vi må skjerpe oss på noen viktige ting:
Når brannalarmen går (må nødvendigvis ikke gjelde brann, men også andre ting som
terror, evakuering o.l.) må vi vite hvordan vi forholder oss.


Opptre rolig - og tenk på om man bør hjelpe noen andre i nærheten



Husk å lukke vinduene før man forlater kontoret eller rommet



Vurder situasjonen hvilken rømning dette er: brann - røm huset, terror - søk tilflukt



Viktig å vite hvor oppsamlingsplass er, og ikke stille oss opp rett utenfor hoveddør. Eventuelle utrykningsbiler må kunne komme fram.



Gå til din plassansvarlige (bærer gul vest), som skal påse at alle i sitt ansvarsområde er kommet ut.



Har du noe å fortelle, gi beskjed til bygningsansvarlige (Grete/Gjert)

Her er rutiner vi må kjenne til:
Branninstruks (norsk), Fire instructions, plassansvarlige .

Ellers er det nyttig å se gjennom:
Lokal beredskapsplan
Overordnede HMS-ansvarlige
Beredskap og håndtering av avvik, ulykker og nestenulykker

VIII
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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:




To gladsaker på én gang, (begge ved IFT)
Fakultetsstyrets vedtak er viktige for oss alle
Mangfold i rekrutteringen

Arkiv: september 2017 oktober 2017 november 2017

IX
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VELFERDSTILBUD - HYTTENE PÅ USTAOSET PÅSKEN 2018
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset påsken 2018
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for påsken 2018, i
perioden 22. mars - 2.april 2018. Vi gjør oppmerksom på at Ottesheimen er forbeholdt studenter i Påsken, dersom ingen studenter søker kan den tildeles ansatte.
Påsken deles i to perioder: 1.) fra torsdag 22. til tirsdag 27.mars og 2.) fra tirsdag 27. mars til mandag 2. april
Det er en felles trekning for 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.
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 12. desember, trekningen foretas 14. desember 2018.
Butten

Ottesheimen

U-heimen

VELFERDSTILBUD - THE COTTAGES AT USTAOSET EASTERN 2018
New application period for the cottages at Ustaoset Easter 2018
It It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the Easter period from 22
March until 2. April 2018. Ottesheimen is reserved for students this periode.
Easter is divided into two periods: 1.) from 22 March until 27 March and 2.) from 27 March until 2 April
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.
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 UoB-computer or by using the VPN-logon

The application deadline is 12 December, drawing will be done 14 December 2018.
Tuva - a nice destination
available from the UoB cabins

X
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VELFERDSTILBUD Händels “Messias“ med Bergen Domkor og Edvard Grieg Kor

Bergen Domkor fremfører Händels Messias i:
Foldnes kyrkje lørdag 2. desember kl 18.00 og
Bergen Domkirke søndag 3. desember kl 18.00.
Solistpartiene blir sunget av Edvard Grieg Kors sangere.

Sammensatt barokkorkester under ledelse av Stefan Lindvall.
Kjetil Almenning, dirigent
Tilbud til Universitetet i Bergen: kr 300 (ordinær: 350), bruk promokode «domkormessias». Student/honnør: kr
200. Billetter bestilles på ticketco.no,
eller gå direkte inn på lenkene:
Foldnes (Straume på Sotra)
Bergen Domkirke

XI
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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
XIII
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VELFERDSTILBUD - JULEKONSERT I DOMKIRKEN 16. DESEMBER
Studentersangforeningen i Bergen with Julia Macsali and Karoline Strand
Friday 24th November kl 18.00 Universitetsaulaen i Bergen
NO
Studentersangforeningen i Bergen er offisielt representasjonskor for Universitetet i Bergen. Vi har et nært og
godt samarbeid med studentkorene, Studentersamfunnet i Bergen og ikke minst med rektoratet. Det er med
glede vi har lagt årets høstkonsert til universitetets storstue, Universitetsaulaen. Vi ønsker å se så mange som
mulig fra universitetsmiljøet i salen, og har derfor gleden av å tilby rabatterte billetter til alle ansatte ved universitetet. Dere får billettene for 100 kr, tilsvarende studentpris.
Tidspunkt for konserten er fredag 24. november kl 18. Se vedlagte invitasjon for nærmere informasjon om program og forsalg av billetter. Velkommen!

Billetter kjøpes i døren eller ved forsalg
Spesialpris for UiB ansatte: 100 kr (Ordinær billettpris 150 kr)

ENG
Studentersangforeningen i Bergen is entitled official representation chorus of the University of Bergen. We collaborate closely with the student choruses, the student association and not least with the University administration. We are proud of having laid our autumn concert to beautiful Universitetsaulaen I Bergen.

We would like to see many as possible from the university at the concert. Therefore we’re
happy to offer rebate tickets to all university employees. You get the tickets for the same
price as students do, 100 NOK.
The date for the event is 24th November at 18 H. Please see the enclosed flyer for details about the programme
and ticket presale.

Welcome!
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VELFERDSTILBUD - JULEKONSERT I DOMKIRKEN 16. DESEMBER

Vokalensemblet Multa Paucis og Mandssangerensemblet Fratres inviterer til årets vakreste julekonsert! Benytt
deg av denne anledningen til å koble av fra julestria med et knippe kjente og kjære julesanger, engelske carols,
og norske folketoner. Du er garantert både stemningsfull musikk og tekster til ettertanke. Klaver og fele trakteres av to av Bergens virkelige "up and coming" musikere - Frode Skag Storheim og Johanne Mjøs. Dirigent er Mikael Ringstad Hedne.
Multa Paucis er et prisvinnende damekor stiftet av kunstnerisk leder Mikael Ringstad Hedne i 2008, og teller i
dag 15 sangere. Siden starten har koret hatt et særlig fokus på skandinavisk samtidsmusikk og tradisjonsmusikk,
sistnevnte med oppføringspraksis inspirert av kvedetradisjonen.
Klaver: Frode Skag Storheim
Fele: Johanne Løkensgard Mjøs
Dirigent: Mikael R. Hedne
Tid: 16. desember, kl 19.00
Sted: Domkirken
Billetter for prisavslag på forhåndskjøp.
Billetter kan også kjøpes i døren. Er dere gruppe på over 8? Ta kontakt på post@multapaucis.no for gruppepris.

Multa Paucis and the male vocal ensemble Fratres extend their warmest welcome to this year's loveliest Christmas concert. Take a break from the Christmas chaos and enjoy your favourite Juletide melodies, English carols
and Norwegian traditional folk songs. We guarantee an atmospheric musical experience and meaningful lyrics
that will linger in your thoughts. Joining us will be two of Bergen's best up-and-coming musicians: Frode Skag
Storheim on the piano and Johanne Mjøs on the fiddle. The conductor is Mikael Ringstad Hedne.
Multa Paucis is a prize-winning women's choir established by artistic director Mikael Ringstad Hedne in 2008,
and today consists of 15 singers. The choir, since its conception, has had a particular focus on Scandinavian contemporary and traditional music, the latter inspired by the Norwegian singing tradition "kveding".
Piano: Frode Skag Storheim
Fiddle: Johanne Løkensgard Mjøs
Conductor: Mikael R. Hedne
Time: 16 December, kl 19.00
Place: Bergen Cathedral
Tickets for price reduction on advanced purchase.
Tickets are also available at the door. Group over 8? Get in touch at post@multapaucis.no for group discount.
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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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