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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Dette med en ukentlig leder til IFT posten er en flott ting for meg. Her får man anledning til å dvele litt med
den siste ukes fremganger eller frustrasjoner. Enkelte ganger kan det være det drøyer litt med skrivingen til litt
utover fredag formiddag, og da hender det at det kommer en lett utålmodig mail fra Gjert med den etterhvert
så velkjente meldingen: Har du nåkke? Skulle man en sjelden gang være i den leie situasjonen at man ikke har
nåkke, kan det bli litt løping i korridorene for å se om noen har nåkke i siste liten. Skulle denne løpingen også
vise seg ufruktbar, blir det å øke koffeindosen jevnt frem til ukens leder er på plass. Det er gjerne i slike situasjoner at man kan henfalle til å ytre litt frustrasjon.
Denne uken er problemstillingen satt helt på hodet i og
med at det som har vært av begivenheter
og mediaoppslag de siste dagene, overstiger alle forventninger og enhver mulighet til å formulere på noen
få linjer ett innhold i denne spalten som gir rettferdighet
til begivenheten. The chemistry of lighning er tittelen på
nummer 277 i rekken av nyhetssaker som i løpet av de
siste ukene har omhandlet The Atmosphere-Space Interactions Monitor og oppskytningen av denne sist mandag. Det vil si et snitt på om lag 5 artikler pr.
dag, siden UiB på sin aktuelt side i slutten av februar tok
riktig godt i og like godt annonserte at UiB skulle bli
skutt ut i rommet. En foreløpig topp i oppmerksomhet
fikk vi på selve oppskytningsdagen, hvor hele
50 medieinnslag på intet mindre enn 8 ulike språk fokuserte på denne fabelaktige begivenheten. Gratulerer så langt til alle involverte, og la oss alle krysse fingrene for
at instrumentet vil levere som forventet i tiden fremover!

“I could have gone on flying through space forever“

Yuri Gagarin

God helg,
Øyvind
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DEN STORE DAGEN
Oppskytning av ASIM-instrumentet med Tesla-gründer Elon Musk sin SpaceX rakett
2.april, 2018, 16:30 lokaltid (Cape Canaveral, Florida)
En solrik og fuktig dag i Cocoa Beach, Florida. Det er lite vind. Værmessig en
perfekt dag for en rakettoppskytning. Allerede kl. 08:30 er folk fra ASIM
teamet i BCSS (Prof. Kjetil Ullaland og Senior Ing. Georgi Genov) klar for å
kjøre til Kennedy Space Center (KSC), som befinner seg en drøy halvtime
unna med bil. Med oss er også Olaf Gundersen fra Kommunikasjonsavdelingen til UiB. VIP-gjengen, som inkluderer UiB-Rektor Dag Rune Olsen, Prof.
Nikolai Østgaard og Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter, ble hentet enda tidligere; de får en omvisning på selve oppskytningsområdet.

Olaf Gundersen (Kommunikasjonsavd.),
Georgi Genov, Monika Ullaland, Kjetil Ullaland blant de mange i køen av interesserte

Viser seg at det var smart å ankomme så tidlig. Det er hundrevis av biler foran oss da vi kjører
inn i parkeringsplassen til KSC. Heldigvis slipper vi de lange køene overalt på KFC – det er rene
Disneyworld – og blir behandlet som de spesielle gjestene vi er!
Lenge til kl. 14:30 da vi skal hentes med buss og kjøres til utsiktspunktet. Inntil
da er vi vanlige turister. Av en grunn ingen av oss forstår, er vi blitt bedt om å ha
på oss “ordentlige, ikke-åpne” sko. Det er stekende varmt i solen og lange ventetider for å kjøpe vann/drikker. Dette er minussiden av Celebrity Life; vi må bare venne oss til det .

Vi har ikke nok tid til å få en hel omvisning av KSC. Vi velger derfor å besøke én utstilling, nemlig Atlantis Shuttle
Experience. Den er utrolig spennende! Det har nok å gjøre med at man kan fysisk ta på et fartøy som har vært i
verdensrommet. Kjetil og Georgi vil prøve en Flight Simulator. Noen andre av oss har innvendinger men de små
uredde barna i kø overbeviser oss om at vi er pyser. Vi havner i “en kapsel” der vi sitter med ca. 30 andre. Setene
føres tilbake og vi er klare for “take-off ”. Det er en god del risting før vi havner i omløpsbanen. Georgi sier at han
vil vite nøyaktig hva ASIM-instrumentet opplever under oppskytningen. Nå vet vi det!

All ristingen har stimulert appetitten. Vi kommer oss ut av utstillingsbygget og ser et hav med kiosker som selger, «you
guessed it», burgere og hot dogs. Det er minst en halvtimes ventetid i kø før vi når målet. Nå er det bare å løpe til bussen
og spise bratwursten på veien dit.
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DEN STORE DAGEN FORTSETTER….
Vi er omgitt av vakker natur på veien til oppskytningsstedet. Det er hegre
ved små bekker og ørn i furutrærne rundt oss. Sammen med oss på bussen er representanter fra de forskjellige nasjonale delegasjoner som har
bidratt til både ASIM og muligens andre prosjekter som skal sendes til
ISS. Bussen kjører forbi et stort bygg (VAB = Vehicle Assembly Building)
før den stanser foran det lave bygget der vi skal av. Dusinvis av frivillige
jobber for å få alle gjestene på plass.
I en stor sal der alle gjestene er samlet, blir det presentert en pre-launch briefing. Her er det representanter fra
NASA som forklarer bl.a. hva slags vitenskapelige eksperimenter (i tillegg til vår ASIM) som er med, kongressmedlemmer som har tildelt penger til prosjektene, samt en SpaceX representant som forklarer hva som kommer
til å skje. Det er også en hjerteskjærende utgave av den amerikanske nasjonalsangen der en sopranstemme får
kroppsdeler til å vibrere. Som sagt er det minussider til VIP-jobben.
Alle går ut på terrassen og venter. Hvor er det oppskytning skjer? Det er flere tårn i
avstand og teamleder Nikolai Østgaard peker mot det riktige. Rundt T-minus-5 min
begynner small talk’en å svinne. Så begynner nedtellingen. Det er ingen lyd bortsett
fra stemmen på høytaleren. De har fortalt oss flere ganger at dette er ikke noen tid
for verken selfiestanger eller dyrt fotoutstyr – nå gjelder det å bare se og kjenne
oppskytningen med sansene. Det kommer til å bli en once-in-a-lifetime-experience,
har de sagt. Nedtellingen har nådd null og raketten ser knapt ut til å bevege seg. Alt
skjer i slow-motion. Men så beveger raketten seg fortere oppover i en bue og plutselig kjenner man vibrasjonene. Alle ansiktene er vendt mot himmelen med barnlig
glede. Timesvis av venting er plutselig over i løpet av noen få minutter. Ett
“jiiiiiihaaa” bryter stillheten og det kommer en lettet latter fra flere. Nå er det tid til
å gratulere hverandre og ta en pause inntil neste stadiet, der instrumentet vårt begynner å gjøre jobben sin.
Rektor Dag Rune Olsen, Nikolai og Kavitha Østgaard, Marianne Vinje Tantillo
(Norsk romsenter), Monika og Kjetil Ullaland, Georgi Genov (sittende) og Gunnar
Maehlum (CEO, IDEAS).
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PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Helge Egil Seime Pettersen holdt følgende prøveforelesning for PhD-graden:
Oppgitt emne: ”Stephen Hawking og hans ideer om sorte hull”
Tid:
Sted:

Fredag 20.04.2018, kl. 10.15
Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55

Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Professor Emeritus Per Osland
Førsteamanuensis Kjartan Olafsson
Forsker Jone P. Reistad

Adgang for interesserte tilhørere.

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Øyvind Grøn, Oslo Metropolitan
University, holder foredraget:

”Multi signal astronomy”
Tid: Fredag 6.4.2018 kl 1400 Sted: Aud. B, Allégt. 66
Abstract: I will talk about the 17. August 2018 detection of both gravitational waves and electromagnetic radiation from two colliding neutron stars, and what we have learned from this detection. It opens a new era in astronomy which is called multisignal astronomy. This lecture follows up the one given by John Veitch in November
2017.

Servering av kaffe og kake

FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Arne Brataas, NTNU Trondheim, holder foredraget:

”Quantum Spintronics ”
Tid: Fredag 13.4.2018 kl 1400 Sted: Aud. B, Allégt. 66
Abstract
Spintronics, the method of utilizing the electron spin in devices, has transformed magnetic mass data storage
since the discovery of the giant magnetoresistance resonance (GMR). For its contribution to physics, GMR was
awarded the Nobel Prize in 2007. Spintronics is based on information stored in the magnetic configuration of ferromagnets, which can be read out via spin-dependent transport. Conventionally, spintronics devices control the
spins of many electrons in a semiclassical way.
I will introduce the basic concepts of spintronics and continue to discuss aspects of quantum spintronics. In quantum spintronics, quantum coherent phenomena include Bose-Einstein condensation of magnons and spin superfluidity in systems where there is no charge transport.

Servering av kaffe og kake
V
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DEAR PHD STUDENT AT IFT,
Bergen Technology Office (BTO) together with IFT would like to invite you to a free lunch and talk about how to
increase the impact of your research! BTO is an institution owned partly by the University of Bergen with the
mission of increasing the impact of research.

When: April 12th 11:00-12:30
Where: 2. floor at VilVite, Thormøhlensg 51

You achieve your PhD, what’s next - Postdoc or Industry? Or is there an innovative alternative path?
Your numerous hours with sweat and tears for your research project may also be the ground bricks for your future career, as your research might spark an idea that can build tomorrow’s business.
BTO assist in making this a reality. This include applying for grants that allow you to optimize and/or verify your
research and connect with relevant industry partners.
Importantly, this would allow you to get several extra years of funding, and might be the optimal next step following your PhD or postdoc period.
Who should attend; All PhD students and postdocs.
Agenda 11:00 – 12:30
*
*
*
*

Welcome, Øyvind Frette IFT
Short info about BTO, Morten Ansteensen and Victoria Isern
Alternative ways of funding
Lunch and possibility for 1-on-1 talks about your research

If you have any questions please do not hesitate to ask them!

Registration
Event registration
goo.gl
Event Timing: April 12th, 2018
Event Address: Thormøhlens Gate (Vil Vite) 51
Contact us at +47 412 57 278 OR
Morten.anst@bergento.com

Vennlig hilsen / Best regards

Morten Ansteensen, Engineer M.Sc
Business Developer
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Mobile: +47 412 57 278
www.bergento.no
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Problemer søker løsninger!
Sitter du med forskningsbaserte idéer og resultater som du tror kan løse et
samfunnsproblem?
Nylig inspirerte FNs bærekraftmål en hel verden til å sammen fokusere på å utrydde og
løse 17 samfunnsutfordringer, derav blant annet fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringer innen 2030.
Hvordan kan vi bidra?
En bærekraftig verden trenger bærekraftige løsninger som bygges på ny kunnskap, tverrfaglig samarbeid, teknologi og anvendelse. Bergen Teknologioverføring (BTO) er Universitetet i Bergens funksjon for å finne samfunnsproblemer som kan løses med forskning og vice versa. Løsninger som oppstår i dette krysningspunktet kan ha svært høy samfunnsnytte, skape arbeidsplasser og endre menneskers hverdag.
En gyllen mulighet for å overføre forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner til samfunnsanvendelse er Norges Forskningsråds FORNY2020- program. FORNY2020 er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
Gjennom programmet kan prosjekt få tildelt 5 000 000NOK til uttesting av teknologi,
lage prototype i tiltenkte omgivelser, etablere brukerkontakt, sikre rettigheter, avklare anvendelsesmuligheter og vekstmuligheter.
Programmet prioriterer prosjekter med høy forventet samfunnspåvirkning, dette kan reflekteres i både samfunnsnytte og kommersielle resultater, samt viser høy gjennomføringsevne.
Verifiseringsutlysningen har ikke prioriterte tema-, sektor- og næringsområder, men støtter prosjekter med høy forventet samfunnsnytte eller avkastning, uavhengig av bransje.
Prosjekter kan være tidlig eller sent i innovasjonsløpet, men felles for alle prosjektene er
at de har behov for verifisering for å utløse neste trinn i egen innovasjonsprosess.
BTO starter nå med screening av FORNY-kandidater. Sitter du med noen forskningsbaserte idéer og resultater som du tror kan løse et samfunnsproblem? Da tar vi gjerne en uformell prat om hvilke muligheter som kan eksistere for finansiering og teknologioverføring.

Ta kontakt for en kaffe!

Morten Ansteensen
Victoria Isern

BTO
Thormøhlensgate 51
5006 Bergen
Norway

morten.anst@bergento.com
victoria.isern@bergento.com

P (+47) 55 58 30 50
F (+47) 55 58 30 56
E post@bergento.no
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PUBLIKASJONER UKE 13 OG 14 - 2018


Ellingsen, Pal Gunnar; Stovneng, Jon Andreas: “Student laboratory reports: an approach to improving feedback
and quality“ EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 39 Issue: 3



Repond, J.; Eigen, G.; et al.: “Construction and response of a highly granular scintillator-based electromagnetic
calorimeter“ NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS
SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume: 887 Pages: 150-168



Fredriksen, Sunniva B.; Rognmo, Arthur U.; Ferno, Martin A.: “Pore-scale mechanisms during low salinity waterflooding: Oil mobilization by diffusion and osmosis“ JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
Volume: 163 Pages: 650-660



Obhodas, Jasmina; Pettersen, Helge E. S.; et al.: “In-situ measurements of rare earth elements in deep sea sediments using nuclear methods“ SCIENTIFIC REPORTS Volume: 8



Lees, J. P.; Eigen, G.; et al.: “Study of the process e(+)e(-) -> pi(+)pi(-)eta using initial state radiation“ PHYSICAL
REVIEW D Volume: 97 Issue: 5



Rognmo, A. U.; Heldal, S.; Ferno, M. A.: “Silica nanoparticles to stabilize CO2-foam for improved CO2 utilization:
Enhanced CO2 storage and oil recovery from mature oil reservoirs“ FUEL Volume: 216 Pages: 621-626



Acharya, S.; 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.: “D-Meson Azimuthal Anisotropy in Midcentral Pb-Pb Collisions root S-NN=5.02 TeV” ALICE Collaboration PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 120 Issue: 10



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.: “Search for WW/WZ resonance production in lvqq final states in pp collisions at root
s=13 TeV with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3



Grigorenko, L. V.; Vaagen, J. S.; Zhukov, M. V.: “Exploring the manifestation and nature of a dineutron in twoneutron emission using a dynamical dineutron model“ PHYSICAL REVIEW C Volume: 97 Issue: 3



AbdusSalam, S. S.; Velasco-Sevilla, L.: “30 parameter version of the MSSM in light of the B-s -> mu(+)mu(-) observation“ PHYSICAL REVIEW D Volume: 97 Issue: 5



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 differential cross-sections of a single top quark produced in association with a W boson at root s=13TeV with ATLAS “ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
Volume: 78 Issue: 3



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.: “Searches for heavy ZZ and ZW resonances in the llqq and vvqq final states in pp
collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS
Issue: 3



Acharya, S.; Alme, J.; Altenkamper, L.; Djuvsland, Fionda, F. M.; 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.: “Production of He-4 and
(4)<(He) over bar> in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV at the LHC” ALICE Collaboration NUCLEAR
PHYSICS A Volume: 971 Pages: 1-20



Kvamme, Bjorn; Aromada, Solomon Aforkoghene: “Alternative Routes to Hydrate Formation during Processing
and Transport of Natural Gas with a Significant Amount of CO2: Sleipner Gas as a Case Study“ JOURNAL OF
CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 63 Issue: 3 Pages: 832-844



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 quarkonium production in proton-lead and proton-proton collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 78
Issue: 3
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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): Læringssenteret i Realfagbygget opna
Hvordan forholder vi oss til antivitenskapelige påstander? Drivhus og drivhusmekanismer
Arkiv: Desember 2017

Januar 2018 Februar 2018 Mars 2018

IX
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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.
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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!

Vår i luften?
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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
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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
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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

LES MER

KJØP BILLETT

Adam Douglas
17. april 2018
Ole Bull Scene
LES MER

KJØP BILLETT

Maria Mena - Home for Christmas 2018
20. november 2018
Grieghallen
LES

LES MER

KJØP BILLETT

Wardruna
22. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen

LES MER

KJØP BILLETT
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