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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi kommet til årets siste regulære nummer av IFT posten. Neste utgivelse blir en oppsummering av hva
som har skjedd ved instituttet i inneværende år, og det ligger i kortet at dette blir lesning av det mer høyverdige
slaget.
Siden vi skal se litt på året som ligger bak oss i neste utgave passer det vel godt å se litt inn i neste år i dagens
spalte. En del endringer blir det for eksempel innen ulike verv, og en del av dem er det vel verd å nevne her.
Johan blir ny leder for programstyret i fysikk, og med økt fokus på studentaktiv læring og digitalisering i undervisning blir dette viktig rolle fremover. Programstyrene i petroleum og i prosess slås sammen fra nyttår, og Geir
har sagt seg villig til å sitte som leder her. Programstyret skal også vurdere om det vil være formålstjenlig om
også studieprogrammene kan fusjoneres etter hvert, og den kommende programevalueringen kan være en av
hjelpemidlene i denne vurderingen. Til å hjelpe programstyrene med å holde utvikling av undervisningen vår
høyt på agendaen får vi en ny arbeidsgruppe med nettopp dette som sitt ansvarsområde. Stein Dankert tar ansvar for å lede denne gruppen. Dette hadde vi også oppe på Solstrand, og vi opplevde vel at det var god forankring blant kollegene for å gå videre med dette arbeidet. Har man mottatt velutviklet undervisning fra fusjonerte
eller ikke fusjonerte studieprogram en tid vil man før eller siden komme til eksamen. Fra neste år har Dorte sagt
seg villig til å fungere som ny leder for eksamenskommisjonen, og som vi også snakket om på Solstrand er det
viktig at vi stadig har et fokus på at karaktersetting blir gjort på den aller beste måten. Når vi da er komme til
fredag ettermiddag, og undervisningen er over for de fleste kommer Per og Bjarne inn for å hjelpe til med å holde fellesseminarene i gang.
Det er mye som skal holdes i for at instituttet skal holde takten , og la meg derfor rette en stor takk til de som
har tatt på seg viktige verv! Like stor takk til de som har sittet en periode, og nå har fått avløsning! Og selvsagt
går en akkurat like stor takk til de som fortsetter i de verv de har hatt en tid allerede!
Siden vi er godt i gang med takking kan vi også huske på Børge medhjelpere i andre etasje som arrangerte et overmåte hyggelig julebord sist
uke. Takk også til ølbryggerne, musikerne og ikke minst deltagerne. Det
ble en flott kveld! Ukens sitat går til oss alle, men litt ekstra til han som
sto for underholdningen!

Nine or ten, I like playing both. I like to score goals, and I
feel in both positions I can score goals. Harry Kane

Tre av medlemmene i
husbandet Ultrasonics

God helg,
Øyvind

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.
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PHD-DISPUTAS
MSc. Khadijeh Qorbani Nashaqi disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Non-equilibrium modelling of hydrate phase transition kinetics in sediments ”
Tid:
Sted:

Fredag 15. desember 2017, kl. 13:15
Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Professor, ph.d. Shiang-Tai Lin, National Taiwan University, Taiwan
Opponent: Seniorforsker, dr. ing Are Lund, SINTEF, Norge
Øvrig medlem i komiteen: dr. Stein Dankert Kolstø, IFT

Pressemelding

Leder av disputasen: Professor Halvor Hobæk, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere. Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

MASTERGRADEKSAMEN
Hanne S. Henningsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Optikk og atomfysikk, med oppgaven:

“Anisotropic reflectance of Arctic snow and sea ice ”
Tid:

Tirsdag 12. desember 2017 kl.13:30

Sted:

Rom 292, IFT

Veileder:

Børge Hamre og Øyvind Frette, IFT

Eksamenskomite: Jo Høkedal, Høgskolen i Østfold og Kjetil Ullaland, IFT (Internsensor)

MASTERGRADEKSAMEN
Nicolai S. Haddal skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Optikk og atomfysikk, med oppgaven:

“Optimized mesoscale growth of microalgae: A modelling approach”
Tid:

Onsdag 13. desember 2017 kl.10:30

Sted:

Rom 292, IFT

Veileder:

Børge Hamre, IFT og Svein Rune Erga, IFT/UiB

Eksamenskomite: Jo Høkedal, Høgskolen i Østfold og Pawel Kosinski, IFT (Internsensor)

MASTERGRADEKSAMEN
Hans W. Heum skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Partikkelfysikk, med oppgaven:

“Mass Ordering of Third Generation Sleptons in a Trilinear-Augmented Gaugino Mediated Supersymmetry-Breaking Scenario”
Tid:

Onsdag 13. desember 2017 kl.13:15

Sted:

Rom 368, IFT

Veileder:

Jörn Kersten, IFT

Eksamenskomite: Are Raklev, Universitetet i Oslo og Morten Førre, IFT (Internsensor)
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MASTERGRADEKSAMEN
Thore Espedal Moe skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Optikk og atomfysikk, med oppgaven:

“Ionization dynamics of hydrogen in intense x-ray laser fields beyond the dipole approximation: Solving the time-dependent Schrödinger equation numerically retaining the full space-dependence of
the fields ”
Tid:

Fredag 15. desember 2017 kl.11:15

Sted:

Rom 292, IFT

Veileder:

Morten Førre, IFT

Eksamenskomite: Ingjald Pilskog, Uni Research Climate og Lars Egil Helseth, IFT (Internsensor)

PUBLIKASJONER UKE 49
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.



Almenningen, Stian; Flatlandsmo, Josef; Ersland, Geir; Ferno, Martin A.; et al.: “Determination of porescale hydrate phase equilibria in sediments using lab-on-a-chip technology“ LAB ON A CHIP Volume:
17 Issue: 23 Pages: 4070-4076



Palmroth, Minna; Hesse, Michael; et al.: “Tail reconnection in the global magnetospheric context:
Vlasiator first results“ ANNALES GEOPHYSICAE Volume: 35 Issue: 6 Pages: 1269-1274



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of the t(t)over-bar gamma production cross section in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector“ JOURNAL OF HIGH ENERGY
PHYSICS Issue: 11



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of detector-corrected observables sensitive to
the anomalous production of events with jets and large missing transverse momentum in pp collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector“ EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 77 Issue: 11



Buanes, T.; Dale, O.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of b-hadron pair production with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=8 TeV“ JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 11



Caravita, R.; Pacifico, N.; et.al.: “ADVANCES IN PS MANIPULATIONS AND LASER STUDIES IN THE AEgIS
EXPERIMENT“ ACTA PHYSICA POLONICA B Volume: 48 Issue: 10 Pages: 1583-1592



Lukesova, Hana; Palau, Adria Salvador; Holst, Bodil: “Identifying plant fibre textiles from Norwegian
Merovingian Period and Viking Age graves: The Late Iron Age Collection of the University Museum
of Bergen“ JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE-REPORTS Volume: 13 Pages: 281-285



Karakitsiou, S.; Holst, B.; Hoffmann, A. C.: “Pressure-Driven Gas Flow through Nano-Channels at High
Knudsen Numbers“ JOURNAL OF NANO RESEARCH Volume: 50 Pages: 116-127
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Campusbussen går IKKE i rute i uke 52: OBS: Dvs. ute av rute: f.o.m. 27. desember > t.o.m. 29.desember
2017. Første dag i rute blir tirsdag 2. januar 2018. Hilsen Transporten

JULESTENGT PÅ KANTINEN
Kantinen holder stengt f.o.m. 13 desember 2017 til
2. januar 2018. / The canteen will keep close from 13. of
december 2017 and will open again 2. of january 2018.

Hilsen Tran

VISTA-MIDLER 2017
VISTA - an exceptional partnership
VISTA was established in 1985 as a collaborative partnership between Statoil and the Norwegian Academy of
Science and Letters. VISTA's overall vision is to stimulate basic mathematical and scientific research related to the
exploitation and management of Norway's petroleum resources..
Jeg minner om VISTA-utlysninger i 2018 med frist 8. januar og 15. august. For mer informasjon
Vennlig hilsen Håkon Sandbakken, VISTA-koordinator - Det Norske Videnskaps-Akademi

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
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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!

V
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FLYTTAR ADMINISTRASJONEN HIT, SÅ KAN EIN SELJA ANDRE BYGG
UiB ønskjer å legga ut totalt 14 bygg for sal. Det vil kunne gi ei inntekt
på 600 millionar kroner.
Sentraladministrasjonen skal etter planen samlokaliserast i Nygårdsgaten 5. Det
betyr at forskingsadministrativ avdeling, eigedomsavdelinga, HR-avdelinga,
kommunikasjonsavdelinga, studieadminsitrativ avdeling, IT-avd. og økonomiavdelinga alle skal ha arbeidsplassane sine her. Når dette er gjort, vil lokala i Christies gate 18 og 20, Langes gate 1
og Professor Keysers gate 6 og 8 verta frigjort.

Kan selja meir
Det er allereie vedteke at bygga i Professor Keysers gate skal seljast. Dei står på salslista saman med ei rekkje
andre UiB-bygg (sjå faktaboks). Men kva som skjer med dei to bygga i Christies gate og det i Langes gate, er førebels uvisst. I masterplanen for areal, som skal handsamast i universitetsstyremtøet torsdag, heiter det at ein kan
vurdera alternativ bruk av desse bygga, og så selja andre og mindre hensiktsmessige bygg. Du kan sjå styremøtet
direkte her i På Høyden frå kl. 1000: Les meir i På Høyden

UTLYSNING: FORSKNINGSMIDLER UH-NETT VEST
Ny søknadsrunde – søk midler til forskningssamarbeid
UH-nett Vest har i 2017 satt av kroner 1 500 000 til å styrke forskningssamarbeidet i nettverket. Av disse er 750 000 fordelt, og de resterende midlene lyses med dette ut med søknadsfrist 18. desember. Maksimal tildeling vil ikke overstige 250.000 per søknad.
Midleneskal 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
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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:




Utdanningene våre må bli mer relevante
Hva du skriver de neste ukene kan avgjøre om ditt miljø kan få en nasjonal forskningsinfrastruktur det neste tiåret
To gladsaker på én gang, (begge ved IFT)

Arkiv: september 2017 oktober 2017 november 2017
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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

VIII
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VELFERDSTILBUD - HENRIK IBSENS SAMLEDE VERKER - DNS
Et overmodig show av Knut Nærum
Med brask og bram, og inspirert av actionfilm,
usikaler, sportssendinger og Game of Thrones, leker
tre skue-spillere seg gjennom Ibsens 28 verk på litt
over en time. En komisk maratonspurt fremført av
den topptrente supertrioen Kjersti Elvik, Tormod
Løvold og Kristian Berg Jåtten, som dirrer i
startblokkene og gleder seg til å slippe løs galskapen.
Lagleder Eirik del Barco Soleglad skal passe på at
vekslingene går knirkefritt og at ingen sprekker på
oppløpssiden.
Her får du en unik mulighet til å lære alt om Ibsen på
en kveld. Imponer venner og familie ved å slå om deg
med sitater og spennende trivia om Norges største
forfatter. Vi garanterer at du blir klokere. Kanskje. Vi
ga-ranterer i hvert fall en god latter!

Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Henrik
Ibsens samlede verker på 78 minutter”
torsdag 14. desember kl. 19.00 på Lille
Scene. Billettpris kun kr. 160 (ord. kr.
220). Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 11. desember.
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til dato du ønsker: Ibsens samlede verker
på 78 minutter 14. desember. 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.
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

An insane show by Knut Nærum
Take advantage of our UiB employee offer on tickets
to”Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter”. The
offer is valid to all UiB employees for the performance
held
Thursday 14. December 19.00 clock Ticket
Price NOK 160 (Ordinary price NOK 220)Tickets can be
purchased at this price until 11. December
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: Ibsens samlede verker på 78 minutter 14. desember. 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

IX
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VELFERDSTILBUD - ALBERT & ANNA
Kjærlighet gjennom livets årstider.
Frode Grytten er en av våre mest folkekjære forfattere,
og med dette stykket har han laget en varm og vakker
hyllest til livslang kjærlighet. Vi kommer tett inn på Albert og Anna, to eldre mennesker som har elsket hverandre gjennom et langt liv. ”Albert & Anna” er historien om
helt vanlig kjærlighet, den kjærligheten som ikke blir sett
av andre enn de som deler den. Som livspartnere har Albert og Anna dyrket sin hage som de har dyrket hverandre. Men nå er Anna i ferd med å forsvinne, og når hun
blir borte, er også Albert redd for å miste seg selv. I forestillingen treffer de igjen den unge Anna og den unge
Albert. Humoristiske og varme tilbakeblikk skildrer samliv
og
samhold
gjennom
vekslende
årstider.
Grytten forteller med dette en sterk kjærlighetshistorie.
Han er elsket for sine ærlige, morsomme og gjenkjennelige fortellinger om vanlige menneskers uvanlige liv, og
står bl.a. bak suksessforestillingene ”Bikubesong” og
”Sånne som oss”. Regien er ved Hildegun Riise og
kjærligheten tonefølges av Espen Leite, kjent for sin
vakre tangomusikk.

Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Albert&Anna” Mandag 18.desember kl. 19.30 på
Store Scene Billettpris kun kr. 260 (ord. kr. 310). Billetter kan kjøpes til denne prisen til
og med 11. desember.
On line. Trykk Albert og Anna 18. desember. 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

Love through the seasons of life.
Take advantage of our UiB employee off er on tickets to ”Albert & Anna”. The off er is
valid to all UiB employees for the performance held Monday 18. December at 19.30
clock. Ticket Price NOK 260 (Ordinary price NOK 310). Tickets can be purchased at this
price until 11. December.
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: ”Albert & Anna 18. December. 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 offi ce: 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 - 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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