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INSTITUTTLEDERENS LEDER
For oss som gløtter innom aktuelt sakene på uib.no i
ny og ned er det kjekt å se at det i det siste har dukket opp flere gode artikler som i høyeste grad er relevante for oss. En av artiklene tar for seg storsatsningen Arven etter Nansen hvor IFT og UiB sammen
med ni andre norske institusjoner mellom seg skal gi
et solid løft til innsikten i våre nordlige havområder.
Vår gode rektor deltok på oppstartsmøtet, og på
dagens bilde ser man prosjektleder Marit Reigstad
få en billedhilsen fra UiB med forventninger om at
dette skulle muntre opp hverdagen både gjennom
prosjektperioden og i tiden etter. Hvis hun deltar på
alle de 370 toktdagene prosjektet legger opp til, kan
nok en oppmuntring være kjærkommen. Selv kunne
godeste Olsen røpe at hans egen hverdag ble både oppmuntret og inspirert av å ha Fritjof Nansens arbeidspult
stående på sitt kontor. Siden dagen handlet om Arven etter Nansen lot han forsamlingen filosofere litt over
symbolikken i at UiB hadde arvet Nansens arbeidspult, mens den tilsvarende arven gitt til våre venner ved UiO
var Nansens sofa. Nok om det!
Vår rektor er en travel mann, og om ikke lenge skal han ut å reise med et flott følge fra IFT. De er på vei til den
store begivenheten den andre påskedag hvor UiB i følge uib.no skal skytes opp i rommet. Man kan berolige leserne med at det kun er en mindre bit av UiB som skal skytes opp, men den lille biten er allikevel et resultat av
et stort arbeidet som er gjort her gjennom de siste 14 år i gruppen for romfysikk. God reise og lykke til den 2.
april klokken 22:30!

The one thing I regret was that my work required an enormous amount of my time,
and a lot of travel. Neil Armstrong
God helg,
Øyvind
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PHD-DISPUTAS
MSc. HELENE HISKEN disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Investigation of instability and turbulence effects on gas explosions: experiments
and modelling ”.
Tid:
Sted:

Fredag 9.mars 2018, kl. 13:15
Auditorium 4, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Professor, ph.d, Vincent Tam , University of Warwick, Storbritannia
Opponent: Professor/Prodekan, dr.ing, Bjørn H. Hjertager, Universitetet i Stavanger, Norge
Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.scient. Tatiana Kuznetsova , UIB.

Pressemelding

Leder av disputasen: Professor emeritus, Halvor Hobæk, Universitetet i Bergen

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

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Sturle Harald Pedersen, Gexcon, holder foredraget:

”Gexcon: From a small academic research team to a global leader
in dispersion, fire and explosion safety and risk management.”
Tid: Fredag 9. mars 2018, klokken 15.00 (Ny tid) Sted: Aud. B, Allégt. 66
Abstract
Gexcon has developed a strong global market position and recognition for its technology and expertise and is today working closely with Governments, industry and Universities/R&D institutions all over the world to transfer its
technology, expertise and knowhow to prevent larger accidents and make the world a safer place.
In order to remain competitive and stay a leader within Gexcon area of core competence, Gexcon need to continuously invest in R&D, to improve existing technology and develop new products & services.
Gexcon success is partly due to the fact that we have developed a large international network of strategic partners both in the industry, such as Toyota, but also leading Universities to strengthen our innovation efforts and to
develop and improve existing technology, solutions and knowledge base.

II
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DOPPLER (LINJEFORENINGEN FOR FYSIKK)
arrangerer bedriftspresentasjon på
Haukeland 14. Mars kl 16:30
Vi i Doppler (linjeforeningen for fysikkstudenter, UiB) ønsker å invitere til bedriftspresentasjon oppe på seksjon
for medisinsk fysikk hos Haukeland Universitetssjukehus, den 14. Mars 2018 kl. 16:30. Her blir det en presentasjon etterfulgt av en omvisning.
Vi tenker man kan ta 12 Bussen kl 16.14 fra Nygård opp til Haukeland og gå sammen til hovedinngangen til kreftavdelingen. Påmeldingslink
————————————————————————————-

Company presentation, Haukeland 14. of March at 16:30
We in Doppler (event committee for physics students, UiB) wishes to invite you to a company presentation at the
section of medical physics at Haukeland university hospital, 14.March 2018, at 16.30. Here it will be a presentation followed by an tour of the section.
We will take the bus number 12 from Nygård up to Haukeland, and walk together to the main entrance of the
cancer department. Signing up

PUBLIKASJONER UKE 10 - 2018
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.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin Dit; Smestad, L.;
Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Direct top-quark decay width measurement in the t(t)over-bar
lepton+jets channel at root s=8 TeV with the ATLAS experiment“ ATLAS Collaboration EUROPEAN
PHYSICAL JOURNAL C Volume: 78 Issue: 2



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 longitudinal flow decorrelations in Pb plus Pb
collisions at root s(NN)=2.76 and 5.02 TeV with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 78 Issue: 2 Article Number: 142



Alme, J.; Altenkamper, L.; Djuvsland, Ø.; Loenne, P.I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Rohrich, D.; Tambave,
G. J.; Ullaland, K.; Velure, A.; Wagner, B.; Zhou, Z.; Zhu, H.; et al.: “Systematic studies of correlations
between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV ” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW C Volume: 97 Issue: 2



Johansen, G., Jónsdóttir, G.; & Kolstø, S. D.: “Enacting Citizenship in Ordinary School Science Through
Deliberative Communication. In K. Otrel-Cass, M. K. Sillasen, & A. A. Orlander (Eds.), Cultural, Social,
and Political Perspectives in Science Education“ A Nordic View (pp. 113-132). Cham: Springer International Publishing.



Verrecchia, F.; Marisaldi, M.; et al.: “AGILE Observations of the Gravitational-wave Source
GW170104“ ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS Volume: 847 Issue: 2



Shore, R. M.; Freeman, M. P.; Gjerloev, J. W.: “An Empirical Orthogonal Function Reanalysis of the
Northern Polar External and Induced Magnetic Field During Solar Cycle 23“ JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 123 Issue: 1 Pages: 781-795
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UTLYSING AV PEDER SATHER MIDLER FOR 2018

Utlysing av Peder Sather midler for 2018-2019
Universitetet i Bergen er med i Peder Sather konsortiet sammen med en rekke andre norske institusjoner. Dette
er en ordning hvor norske fagmiljø kan få økonomisk støtte til samarbeid med forskere ved UC-Berkeley. Utlysingen av Peder Sather midler for 2018-2019 er nå kunngjort.
Informasjon og søknadsskjema finnes på følgende adresse

March 15, 2018 – Grant application deadline

E.ON STIPENDIENFONDS
*Call for Applications – 15 January till 15 March 2018*
*The German-Norwegian Scholarship Programme for Energy Sciences * www.eon-stipendienfonds.de *
E.ON Stipendienfonds is a scholarship fund designed to promote and strengthen German-Norwegian academic
relations in the field of energy sciences. This is achieved by awarding mobility grants to Master / PhD students
and junior researchers. In addition, the aim is to organize workshops, conferences and seminars and further expand the existing alumni network.
The next invitation to apply for scholarships runs from 15 January till 15 March 2018. Applications may only be
submitted online.
Scholarships
The exchange scholarship is offered by E.ON Stipendienfonds to Norwegian and German Master and PhD students studying Energy Sciences in the partner country, Germany or Norway, with a strong and clear focus on
Energy in a wide sense – ideally with an interdisciplinary approach.


Here you can find the actual Call for Applications for scholarships



Go directly to the online application form for scholarships here

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 under)

Anskaffelser og lojalitet Samarbeid og bærekraft Tre gode valg for framtida
Arkiv: oktober 2017

november 2017

desember 2017 januar 2018

IV
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INVITASJON - SKRIVEKURS FOR FORSKERE
Vi har gleden av å invitere til skrivekurs for forskere ved MatNat-fakultetet:
Tirsdag 20.mars fra 9.00-16.00
Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no.
Alle deltakere må på forhånd sende inn et utkast til kronikk, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen.

Deltakerne vil lære mer om:


Slik gjør du en tekst interessant.



Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.



Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?



Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.



Treningsøkter og øvelser.



Tilbakemelding på tilsendte tekster.



Møte med journalister i forskning.no

Kursledere er redaktør Nina Kristiansen og kronikkansvarlig Eivind Lauritsen ved Forskning.no.
Ingen kursavgift. Vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet.
Elektronisk påmelding.

Påmeldingsfrist: Fredag 9. mars 2018 (i dag)
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41 42 33 41 / asbjorn.leirvag@uib.no

ħ-BAR holder åpent i dag 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!

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.

V
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VELFERDSTILBUD - HYTTENE SOMMER 2018
Det Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne- sommerferien 2018 (uke 26-33)
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for sommeren 2018, i perioden 24. juni -19. august 2018. 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. mars, trekningen foretas 16. mars 2018.

U-heimen

Ottesheimen

Oversiktsbilde med alle tre hyttene
Nede til høyre ligger Butten

VELFERDSTILBUD - THE COTTAGES AT USTAOSET AND UTNE SPRING 2018
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken - summer 2018 (week 26-33)
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the
summer period from 24 June until 19 August 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 UoB-computer or by using the VPN-logon
The application deadline is 15 March, drawing will be done 16 March 2018.

Tingviken, har flott hytte med aneks og naust m/båt. Herlige omgivelser med Hardanger folkemuseum, turmuligheter,
fisking og flotte Utne hotell for et bedre måltid .

VI
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VELFERDSTILBUD CARTE BLANCHE “Get Lost“ av Pieter Ampe
6. – 10. & 14. – 17. mars i Studio Bergen
Når den belgiske koreografen Pieter Ampe sier “get
lost“ til publikum, er det med glimt i øyet.
Husk at alt begynner med kroppen. Og så blir det musikk. I forestillingen “Get Lost“ handler det om å gå
seg vill, men også om å finne tilbake igjen til trygg
grunn.
Redusert pris til ansatte ved UiB:

Kjøp 2 billetter til prisen av 1!
Slik gjør du det:
Gå inn i vår webshop https://carteblanche.eventim-billetter.no/ og velg setene du vil ha og gå gjennom kjøpsprosessen (du må logge inn eller registrere deg) til du kommer til Kontroll og Betaling. Skriv Bergensis inn i Rabattkode-boksen (se bilde under) og få redusert pris på opptil 2 billetter:

Billettpriser: Ordinær 325,- | Honnør 260,- | Student 160 | BT Fordel 260,-

Beste hilsen,

Jonas Sharif Hordvik
Salgs- og markedsmedarbeider | Sales and Marketing Assistant

VII
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VELFERDSTILBUD TIL DE ANSATTE VED UIB - DEN FLYVENDE HOLLENDER
Bergen Nasjonale Opera og Musikkselskapet Harmonien inviterer til “Den flyvende
hollender“, opera i tre akter.
Lørdag 10.3, mandag 12.3, onsdag 14.3 og fredag 16.3.2018
Eun Sun Kim, dirigent
John Ramster, regi
Iain Paterson, Hollenderen
Elisabeth Teige, Senta
Eric F. Halfvarson, Daland
Sergey Skorokhodov, Erik
Tuija Knihtilä, Mary
Bror Magnus Tødenes, Styrmannen
Edvard Grieg Kor med gjester og
Bergen Filharmoniske Orkester
Operaen varer i 2 timer og 50 minutter inkludert 30 minutters pause. Synges på tysk, tekstet på norsk.

Tilbud til de ansatte ved UIB –
20 % rabatt på forestillingene lørdag, onsdag og fredag
50 % rabatt på mandagens forestilling
Klikk på lenkene for kjøp av billetter.

Lørdag 10. mars kl. 18

Onsdag 14. mars kl. 19
Fredag 16. mars kl. 19
50 % rabatt: Mandag 12. mars kl. 19:

Elisabeth Teige, Norges ledende wagnersopran, og Iain
Paterson, berømt britiske bass-baryton, i hovedrollene
som Senta og Hollenderen.
Få komponister fanger lidenskap bedre enn Wagner.
Hans musikk strømmer gjennom sjelen, maler naturen i
all sin skjønnhet og brutalitet og den forteller fantastiske
historier.
I Den flyvende hollender står kampen mellom det gode og
det onde, drøm og virkelighet. Hollenderen er dømt til å
seile på de syv hav til evig tid, og kun en ung kvinnes uforbeholdne kjærlighet kan løse han fra forbannelsen.
Operaen har særlig relevans for Norge: i 1839 gikk
Wagner om bord i et skip i Østersjøen med kurs for London. I Skagerak ble skipet fanget i en fryktelig storm og
måtte søke nødhavn på sørlandskysten. Hans opplevelser
fra denne reisen, sammen med Heinrich Heines fortelling
om den flyvende hollender, danner grunnlaget for operaen.

Beste hilsener
Torill Gudmundsen
Salgskonsulent

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

I denne nye produksjonen fra Bergen Nasjonale Opera
kan du forvente drama, dybde og overraskelser. Regissør
John Ramster og designer Bridget Kimak er kjent for sine
oppsiktsvekkende produksjoner som virkelig drar oss inn i
hjertet av historien.

Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, N-5015 Bergen, Norge.

Elisabeth Teige, Norges ledende wagnersopran, og Iain
Paterson, berømt britiske bass-baryton, driver det heftige
dramaet fremover i hovedrollene Senta og Hollenderen.

Musikkselskapet Harmonien
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Kor

Dir. +47 55 21 62 25

Vær hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse!
VIII
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VELFERDSTILBUD
Bli med på teateret og se populære
“KRISTIN LAVRANSDATTER“
Uib har reservert 150 billetter til hver av forestillingene.
Vær rask med å bestille for å sikre deg billetter!
Tirsdag 10. april og onsdag 18. april kl. 19.00 Store Scene. Billettpris Uib kun kr. 340,- (ord. kr. 520). Billetter
kan kjøpes til denne prisen til og med 22. mars.
“KRISTIN LAVRANSDATTER“
For første gang kan du oppleve Kristin Lavransdatters fascinerende liv på scenen – som musikal. Skildringen av
den lidenskapelige og forbudte kjærligheten mellom Kristin og hennes Erlend har berørt lesere i generasjoner.
Nå vil et stort og mektig ensemble av skuespillere, sangere, musikere og dansere fortelle den gripende historien
om kjærlighetens mange fasetter. Samtidig får vi innsikt i både middelalderens levesett, og indre og ytre konflikter som vi alle kjenner oss igjen i.
I denne forestillingen som spenner over fire tiår, følger vi Kristin og Erlends turbulente samliv, og opplever etter
hvert Kristins kvaler over livsvalgene hun har tatt.
Sigrid Undsets romantrilogi er kjent som et av verdenslitteraturens fineste kvinneportrett og bidro til at hun
mottok Nobelprisen i litteratur i 1928.
Svein Sturla Hungnes har dramatisert storverket til musikal, og musikken er komponert av Julian Berntzen, som
også sto bak Hellemyrsfolket.
Til info: Kristin Lavransdatter spilles av Nina Hammerklev 10.april og Herborg Kråkevik 18.april.
Bestill billetter UiB her: Tirsdag 10.april:

Onsdag 18.april:

DNS har fått nytt billettsystem, så du må opprette ny DNS bruker første gang.

WELFARE SERVICE FOR UIB’S EMPLOYEES: “KRISTIN LAVRANSDATTER”
Book your tickets now to make sure that you get to see the immensely popular musical!
UiB has reserved 150 tickets on both Tuesday April 10th and Wednesday April 18th. The play starts at 19.00
on Store Scene. Tickets can be purchased for kr. 340 (ordinary price kr. 520), up to and including the 22nd of
March.
For the first time ever, you get to see the fascinating life of Kristin Lavransdatter on stage – as a musical.
The depiction of the passionate and forbidden love between Kristin and her Erlend has affected booklovers for
generations. Now, a vast and powerful ensemble of actors, singers, musicians, and dancers tells the powerful
story about the many facets of love.
At the same time we gain insights of the medieval lifestyle, in addition to witnessing internal and external conflicts that we all can identify with. In this play, spanning over four decades, we follow Kristin and Erlend’s turbulent relationship, a nd see the anguish Kristin feels over the decisions she has made.
Sigrid Undset’s novel trilogy is known as one of the world’s finest female portraits, and contributed to her receiving the Nobel Prize in literature in 1928. Svein Sturla Hungnes has dramatized the trilogy into a musical, while
the music has been composed by Julian Berntzen, who also composed the music for Hellemyrsfolket.
Kristin Lavransdatter is played by Nina Hammarklev on April 10th and by Herborg Kråkevik on April 18th.
Book your tickets here: Tuesday April 10th: Wednesday April 18th:
Please note that DNS started using a new ticket system. This entails that you will have to create a new user profile when purchasing tickets for the first time.

IX
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ARRANGEMENTER - FRAMOVER
Marcus & Martinus kommer tilbake til Koengen lørdag 11. august 2018!
Etter årets utsolgte braksuksess på Koengen kommer
Norges største popstjerner tilbake til Bergen i 2018 for å
fylle byens storstue med sine giga-hits, et nytt og større
show og tusenvis av ville fans!
Forsalget startet onsdag 6. desember kl. 09.00.
"Det er alltid fantastisk å få komme til Bergen og vi hadde en stor opplevelse på Koengen i år. Til sommeren
skal vi toppe dette med en enda bedre konsert med nye låter og helt nytt show”, sier Marcus. ”Det kommer til
å bli helt rått. Og stemningen i Bergen er alltid helt magisk, vi elsker fansen vår i Bergen”, sier Martinus.

Marcus & Martinus | Bergenhus Festning - Koengen | Lørdag 11. august 2018
LES MER

KJØP BILLETT

Dumdum Boys
23. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen
LES MER

KJØP BILLETT

The Waterboys
18. april 2018
USF Verftet - Røkeriet
LES MER

KJØP BILLETT

LES

Magnus Grønneberg
6. mars 2018
Ole Bull Scene
LES MER

KJØP BILLETT
X
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ARRANGEMENTER - FRAMOVER
Lars Winnerbäck til Bastionen 15. august - Bergenhus
Festning - Bastionen
Etter Lars Winnerbäck feirer 20 år som artist! Det er ikke uten grunn
at han blir kalt Sveriges svar på Springsteen. Det blir ikke ærligere,
nærere eller inderligere enn dette. Lars Winnerbäck er rockepoesi på
sitt beste. Siden 1996 har han gitt ut 11 studioalbum, 23 singler og
spilt konsert for 2,5 millioner mennesker – herav mange tusen i Bergen. Nå returnerer han for å spille sensommerkonsert på Bergenhus
Festning!

LES

KJØP BILLETT

Kim Larsen & Kjukken
4. august 2018 (hvis han er frisk nok)
Bergenhus Festning - Bastionen

LES

KJØP BILLETT

Dagny
Lørdag 3. mars 2018
USF Verftet - Røkeriet
LES

KJØP BILLETT

Bruno Mars
tirsdag 3. juli 2018
Koengen
Billetter i salg tirsdag 6. mars kl. 09.00!

LES

KJØP BILLETT

XI
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ARRANGEMENTER - FRAMOVER

Åge Aleksandersen til Bastionen i august - forsalg nå!
Åge Aleksandersen & Sambandet | Bergenhus Festning - Bastionen | Fredag 17. august 2018
Helt siden Åge Aleksandersens musikalske debut i 1976 har han og Sambandet vært et av norsk rocks
største flaggskip. Selv om det har gått over 40 år siden de spilte sine første konserter, så skrider de til
verks med en gjeng unggutters entusiasme. Nå er Åge klar for å møte sitt største publikum i Bergen!

FORHÅNDSKJØP BILLETT HER
LES MER

FORHÅNDSKJØP BILLETT HER

Hotell og billett: Åge Aleksandersen & Sambandet >>

Et av Norges beste, viktigste og mest kjærkomne rockeband kommer tilbake til Bergen og USF Verftet! Lars-Lillo
Stenbergs deLillos har holdt det gående siden 1984. Og
godt er det. Med en enorm mengde allsangvennlige hits
har deLillos vist seg som en av de fremste leverandørene
av norsk pop de siste tre tiår. Folkefavorittene “Smak av
honning“, “Neste sommer“, “Flink“, “Kokken Tor“ og “Tøff i
pysjamas“ vil for alltid stå fjellstøtt både live og på spilleren. Og disse låtene er kun toppen av isfjellet.
Tidligere i år ga de ut det helakustiske albumet “La oss ble
fri for all nostalgi" til strålende kritikker og A-listing på P1.
deLillos er et band som holder koken, med andre ord. Vi
gleder oss til konsert!

LES MER

deLillos | USF Verftet - Røkeriet | 13. april 2018

KJØP BILLETT
XII
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ARRANGEMENTER - FRAMOVER
Stairway to Heaven: Fantastiske Led Zeppelin Masters til Grieghallen!
Etter Konsertturnéen Stairway to Heaven: Led Zeppelin
Masters har blitt et stort fenomen blant fans av den klassiske rocken. Med utsolgte forestillinger i Sydney Opera
House og store arenaturnéer i England og Australia, er
det på høy tid at de nå setter kursen nordover. Musikken
til Led Zeppelin er en av de mest skattede katalogene vi
har. Bandet har til dags dato solgt over 200 millioner
plater, et tall svært få artister kan vise til...
Nå får du sjansen til å høre denne unike låtarven i en helt ny drakt. Med den karismatiske og velrennomerte sangeren
Vince Contarino i front og det 35 mann sterke The Black Dog Orchestra i ryggen, får låter som ”Whole Lotta Love”,
”Kashmir” og ”Stairway to Heaven” en helt ny og dramatisk valør! Dette blir en storslagen kveld!
Led Zeppelin Masters | Grieghallen | Fredag 5. oktober 2018
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Adam Douglas
17. april 2018
Ole Bull Scene
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Maria Mena - Home for Christmas 2018
20. november 2018
Grieghallen
LES
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Wardruna
22. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen

LES MER
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