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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Mathias Henrikssøn var en dansk munk som kom til landet i 1510
for å fungere som abbed på Tautra. Han ble beskrevet som ”en i
alle dele grundfordærvet prælat”. Blant flere alvorlige beskyldinger skal han kalt sine klosterbrødre for Lutherianere, og han
HER BODDE ”GALEMATHIAS”
skal også ha nektet å møte til ottesang som så vidt jeg vet, pleide å
finne sted relativt tidlig på morgenen. En god ting med denne
mannen, er at han tilførte språket vårt et flott utrykk som av ulike
grunner har festet seg i mitt hode denne uken. I olje eller hest debatten hører man om galimatias, og i saker og ting som skjer på
stortinget dukker utrykket også opp. Gale Mathias ble i 1530 dømt for sine ”grundfordærvete” handlinger, og
skal ha blitt tvunget til å betale tilbake en hel del verdier som på mystisk vis skulle ha forsvunnet fra klosteret
oppe i Trondheimsfjorden. Etter dette skal han allikevel ha greid å få innpass på våre trakter ved å bli abbed ved
Lyse kloster. Enkelte onde tunger kan ha hevdet at galematias har kommet oss enda nærmere inn på livet en
det, men uansett håper vi at dette utrykket slett ikke surrer rundt i hodene våre når vi nå skal tenke søknader og
rutiner rundt disse. Derfor nytter vi anledningen til å minne om at det i dag er frist for å levere skjemaer med
kortfattet basisinformasjon om søknader til forskningsrådets hovedfrist. Her er det bare å hive seg rundt!
Og i det man trodde at galematias var fordrevet fra mitt hode gjennom å forfatte denne lille spalten går strømmen, og BKK melder at feilen som ble registrert 1023 forventes å bli rettet 1330 (men kom tilbake før det heldigvis. Red.anm.). Galematias er på plass igjen!

”I believe alien life is quite common in the universe, although intelligent life is less so.
Some say it has yet to appear on planet Earth”. Stephen Hawking
God helg,
Øyvind
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PHD-DISPUTAS
MSc. Vårin Renate Andvik Holm disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Nanostructured Materials for Solar Energy Applications”.
Tid:
Sted:

Fredag 23.mars 2018, kl. 09:15
Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41

Opponent: Prof. Jeffrey Todd Hastings, University of Kentucky
Opponent: Dr. Jana Jagerska, UiT Norges Arktiske Universitet
Øvrig medlem i komiteen: Arne Skodvin Kristoffersen, IFT.
Leder av disputasen: Professor emeritus Rolf Eckhoff , Universitetet i Bergen

Pressemelding

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

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der J. Todd Hastings, Electrical and Computer Engineering , University of Kentucky, holder foredraget:

”Nanoscale 3D Printing and Machining: Electron-Beam Induced
Deposition and Etching using Liquid Reactants”
Tid: Fredag 23. mars 2018 kl 1400 Sted: Aud. B, Allégt. 66

Servering av kaffe og kake

SEMINARINVITASJON
Det ønskjast velkommen til den andre samlinga i seminarserien om maskinlæring i
regi av HUS-HVL-UiB.

Tid:
Stad:

Onsdag 21. mars, kl. 14.15-16.00
UiB, Realfagbygget, Auditorium 3

Formålet med seminarserien er å skape ein tverrfagleg møteplass, der vi gjerne vil ha med både ekspertar og studentar/andre som kan tenkje seg å lære meir om dette temaet. Med utgangspunkt i treffpunkt-tanken har vi sett
av to timar til desse seminara: Den første timen vil innehalde eit par korte fagleg relaterte innlegg, medan den
andre timen kan nyttast til å bli kjent med kvarandre og kanskje få knytta nye nettverk på tvers av institusjonane
våre (eller ev. mot representantar frå industri/næringsliv). Send derfor gjerne invitasjonen vidare til andre som
kan tenkjast å vere interessert i å delta.
Programmet for den andre samlinga vil bli som følgjer:


Yushu Li:

A very brief introduction to SVM/RVM



Ketil Malde:

An overview of the machine learning activities at the IMR



Vaneeda Allken and Endre Moen:

Some ongoing machine learning projects at IMR



+ tid til diskusjonar/sosialisering

Vi oppretta ei epostliste, mlseminar_mmiv@uib.no, som vi vil bruke når vi skal informere om framtidige seminar.
Dei som er interessert i å melde seg på denne kan gjere det via følgjande nettside
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INVITASJON TIL OFFISIELL ÅPNING AV BIBLIOTEK FOR MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIG FAG

Velkommen til offisiell åpning av Bibliotek for matematisknaturvitenskapelige fag, Læringssenteret i Realfagbygget
Torsdag 22. Mars
klokken 14:00
Program:
Musikalsk innslag
Velkommen
Taler
Snorklipping

Enkel bevertning
Mingling
Vennlig hilsen
Maria Carme Torras Calvo
Bibliotekdirektør

Elisabeth Müller Lysebo
Fakultetsdirektør

III
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PUBLIKASJONER UKE 11 - 2018 (BLIR TATT NESTE UKE PGA STRØMBRUDDET I DAG)
De som gjerne vil se uke 11´s publikasjoner, kan følge linken.

IV
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INFO VEDR POSTLEVERING, BUSS OG MATERIELL - PÅSKEN 2018.
FRA EIENDOMSAVDELINGEN, TRANSPORT OG PARKSEKSJONEN

Post:
Mandag 26.mars og tirsdag 27.mars vil internposten gå som vanlig.
Onsdag 28. mars vil det ikke bli postombæring. TPS vil holde åpen kun til kl. 12.00.
Det er da mulig å komme inn til TPS med ekstern/intern post i NG 5, 1 etg.

Ekstern post som skal sendes onsdag 28.mars, må være hos oss senest kl 1030.

Campusbuss:
Campusbussen går ikke i påskeuken. Det vil si at siste dag bussen går er fredag 23.mars.
Bussen går i normal rute igjen, etter påske, f.o.m. tirsdag 3.april

Materiell enhetene / øvrig transportoppdrag:
Disse 2 enhetene avvikler ferie i påskeuken.
Ingen transportoppdrag blir således ekspedert / utført i påskeuken.
Transport som vanlig, f.o.m. tirsdag 3.april

Vi ber om at enheter, institutter og fakulteter som holder stengt i påsken, melder fra til TPS om dette. Det
gjør du på E-post: transport@uib.no.

Vi ønsker alle våre kunder en formidabel sprek påske.

Eventuelle spørsmål om åpningstider, drift etc. kan rettes til postansvarlig Knut Egil Larsen:
Tlf.kontor 55 58 20 71
Mobiltlf.: 905 04 899
E-post: knut-egil.larsen@uib.no
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VALG TIL MATNATS FAKULTETSSTYRE VÅREN 2018
I mai skal det gjennomføres valg av representanter for
gruppe B og gruppe D til fakultetsstyret.
Valg kunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag for medlemmer til fakultetsstyrets gr. B og D
I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) og gruppe
D (studentene) til fakultetsstyret.
Kandidatene blir valgt for perioden 01.08.2018 - 31.07.2019.
Det skal velges:
- ett medlem og tre varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B
- to medlemmer og fire varamedlemm blant de tilsatte i gruppe D
Frist for å foreslå medlemmer for gr. B og D er 28.03.2018
Valgperiode: valget begynner kl 09:00 den 07. 05.2018 og avsluttes kl 12:00 den 09. 05.2018.
Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret


Forslaget må være skriftlig. Det må være underskrevet av minst tre stemmeberettige i den respektive valgkretsen
(gruppen). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.



De foreslåtte må være valgbare.



Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.



Forslaget må være tydelig merket med valgkrets og må ha kommet inn senest kl 16:00 den 28.03.2018
Forslagene sendes til valgstyrets sekretær, Gry E. Parker,epost: gry.parker@uib.no, Ledelse & Stab i Realfagbygget U. etg.

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 her): Hvordan forholder vi oss til antivitenskapelige påstander? Drivhus og drivhusmekanismer Anskaffelser og lojalitet
Arkiv: Desember 2017

Januar 2018 Februar 2018 Mars 2018

VI
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ERC ADVANCED GRANTS 2018 - PROPOSAL WRITING COURSE
How to present your project and academic track record for
European Research Council stipends
Time: 21.03.2018 - 09.00–13.30 at Hotel Ørnen, Bergen
For full information
Dr. Anja Hegen
Senior Adviser, LCP for ERC, COST, Teaming and Twinning, Space, FET open, SFF/SFI/FME
Division of Research Administration
University of Bergen
Office: +47 555 89739
Mobile +47 46469416
Questions about external financing? Try our issue tracker https://bs.uib.no/?module=issues&action=reg&boa=1!

ERC STARTING AND CONSOLIDATOR GRANTS 2019 COURSE
Learn more about European Research Council Grants for
young researchers and consolidators.
Time: 13.06.2018 - 09.00–13.00 at Scandic Byparken
(former Rica Hotel)
For full information
Dr. Anja Hegen
Senior Adviser, LCP for ERC, COST, Teaming and Twinning, Space, FET open, SFF/SFI/FME
Division of Research Administration
University of Bergen
Office: +47 555 89739
Mobile +47 46469416
Questions about external financing? Try our issue tracker https://bs.uib.no/?module=issues&action=reg&boa=1!
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Moscow Engineering Physics Institute
and Western Norway University of Applied Sciences invite for the
3d summer school in Engineering Computing (2-13 July 2018).
The school aims at the solution of complex engineering problems by means of intercoupled numerical modelling. The participants will learn the techniques and practice in
use of different numerical tools for simulation of:


conjugate heat transfer, turbulence and multiphase (CFD-codes: FlowVision, STAR-CCM+)



thermo-mechanical stresses in process equipment (FEA code Fidesys)



radiation (Monte-Carlo simulator MCU).

This summer school is particularly suitable for those who plan to go for numerics on the graduation project.
The participation is free of charge and the school arranges on-site excursions to:


neutrino water detector NEVOD



MEPhI “nano”-facilities



high-temperature materials production facility (ITER collaboration)

Moscow is also available

Remember FIFA World Cup 2018 (14.06-15.07)!

Four students from IFT and HVL participated the school in 2017.
Economics:
1. SIU provides travel stipend for the school (max 15 knok)
2. in-campus accommodation available from MEPhI at a very low charge (~100 nok/week)
3. an opportunity to cover other expenses to be clarified by students with administration.

Enrollment:
The application is sent online before 06/04/2018. The school accommodates 35-40 students max so please
apply asap and show your best in the application. A separate application goes to SIU before 31/05/2018. For
questions regarding the visa and other logistics take contact with Boris V. Balakin (bbal@hvl.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.

VIII
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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 .

IX
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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

X
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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.
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 –
Klikk på lenkene for kjøp av billetter.

20 % rabatt på forestillingene lørdag, onsdag og fredag

Fredag 16. mars kl. 19

Vær hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse!

VELFERDSTILBUD: ST LUKE PASSION MED BERGEN DOMKOR OG BERGEN DOMKIRKES JENTEKOR
James MacMillan: St Luke Passion (2013) - Norgespremiere Søndag 25. mars kl 19.30.
MacMillans musikalske språk er
krystallklart. Vakre melodiske linjer
vever seg sømløst sammen med
vrengte, krasse lyder. Pasjonshistorien er fortalt av utallige komponister, men MacMillan evner å levendegjøre teksten på ny. Han tar dessuten ikke for seg bare lidelsen, men
peker også fremover mot oppstandelsen og himmelfarten. Orkester
og kor brukes kreativt og variert i
dette storslagne verket. Jesu stemme, i mange pasjoner gestaltet av
en solist, blir sunget av Bergen
Domkirkes Jentekor.
Bergen Domkor Bergen Domkirkes
Jentekor Sammensatt orkester
Kjetil Almenning, dirigent

Tilbud til Universitetet i Bergen: kr 240 (ordinær: 300), bruk promokode «domkormacmillan».
Student/honnør: kr 150. Billetter bestilles på ticketco.no, eller gå direkte inn på lenken:

Facebook
XI
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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.
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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
XIII
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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

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

LES

KJØP BILLETT
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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
XV
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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
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