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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi kommet til siste IFT post før ferien, og vi kan alle kjenne på at nok et innholdsrikt og godt semester går
mot slutten. Semesteret har bydd på mange høydepunkter og gode stunder, men en hendelse toppet det meste. Da tenker jeg selvsagt på begivenheten hvor vårt nyhetsmagasin hevdet at UiB ble skutt opp i rommet. Heldigvis var det bare en relativt liten del som ble skutt opp, men høydepunktet var relativt stort.
Eller har noen har allerede dratt på ferie, og for oss andre nærmer det seg også vil jeg både håpe og tro. En
gladsak å ta med seg inn i ferien er at det i følge informerte kilder nærmer seg et etterlengtet løft for Bjørn
Trumpys slitne hus. Går alt som det skal kan vi begynne å planlegge for en rehabilitering av bygget over sommeren, og en oppstart av dette vil vi legge inn i agendaen for vårt HMS-seminar som vi for øvrig legger til Ørnen
den 18. september. Merk kalenderne!
Jeg antar at denne nyheten vekker begeistring og glede selv om det i en periode kan utfordre oss litt rundt den
praktiske driften av instituttet. For at prosjektet ikke skal koke bort i kålen er det også viktig at vi alle bidrar med
å løfte betydningen av rehabiliteringen frem i enhver relevant anledning. Det viser seg at vi syter lite her på huset, og merkelig få HMS-avvik (ett) er sendt inn på bakgrunn av utfordringer med bygget. Jeg vil nødig oppmuntre til generell syting og klaging, men hvis noen har utfordringer som for eksempel er relatert til luftforhold kan
de med fordel gå til HMS-portalen og melde dette inn som et avvik.

Construction is an important front for solidifying the foundations of a thriving country
and creating bases for the people's happy life. Kim Jong-un

Takk for god innsats og ha en velfortjent og god ferie!
Hilsen Øyvind
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Robert Strangeway, Institute of Geophysics
and Planetary Physics , University of California, Los Angeles, holder foredraget:

”The mysteries of how the magnetosphere interacts with the ionosphere. ”
Space Plasmas and Maxwell Stress:
Force Balance as a Governing Principle for Magnetosphere-Ionosphere Interactions

Tid:
Sted:

Fredag 22.6.2018 kl 1400
Aud. B, Allégt. 66

Servering av kaffe

PHD-DISPUTAS
MSc. Michaela Chovancova disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

”Aspects of Electron Dynamics in Atoms Exposed to
Single Cycle Electromagnetic Pulses”.
Tid:
Sted:

29. juni 2018, kl. 13:15
Aud.2, Realfagbygget, Allégaten 41

Opponent: Professor. , prodekan, dr.Esa Räsänen,
Pressemelding
Laboratory of Physics, Tampere University of Technology, Finland
Opponent: Foreleser, dr. hab, dr. Jérémie Caillat, Universite Pierre et Marie Curie, Paris, Frankrike
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d. hab. Anna Lipniacka, IFT
Leder av disputasen:

Professor Bjarne Stugu, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!
II
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MASTERGRADEKSAMEN
Daniel Alvestad skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Partikkelfysikk, med oppgaven:

“Enhancing detectablility of tau-sneutrino signatures using machine learning”
Tid:

Mandag 25. juni 2018 kl. 16:00

Sted:

Rom 316, IFT

Veileder:

Jörn Kersten og Inga Strümke, IFT

Eksamenskomite: Nils-Erik Bomark, UiA og Martino Marisaldi (Internsensor)

MASTERGRADEKSAMEN
Viljar Nilsen Eikeland skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Kjernefysikk, med oppgaven:

“Characterization of the ALPIDE Detector With Proton Beams for the Development of a Prototype
Proton Computed Tomography Machine at the University of Bergen ”
Tid:

Mandag 2. juli 2018 kl. 11:15

Sted:

Rom 546, IFT

Veileder:

Dieter Roehrich og Ganesh Tambave , IFT

Eksamenskomite: Ketil Røed, UiO og Arne Graue (Internsensor)

MASTERGRADEKSAMEN
Susmita Afroz skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Kjernefysikk, med oppgaven:

“Noise and Cluster Size Studies of ALPIDE-CMOS Pixel Sensor for pCT ”
Tid:

Mandag 2. juli 2018 kl. 14:15

Sted:

Rom 546, IFT

Veileder:

Dieter Roehrich og Ganesh Tambave , IFT

Eksamenskomite: Ketil Røed, UiO og Arne Graue (Internsensor)

CAS - HOME
Flott mulighet for våre forskere https://m.cas.oslo.no/
Neste søknadsfrister:
1.

YoungCAS projects – midten av november 2018 (for sommeren 2019)

2.

CAS projects – midten av januar 2019 (for det akademiske år 2021/2022)

Hilsen Kari

III

IFT-POSTEN UKE 25- 2018

PUBLIKASJONER UKE 25 - 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.


Magas, V. K.; Strottman, D.; Xie, Y. L.; Csernai, L. P.; et al.: “Initial state with shear in peripheral heavy
ion collisions“ PHYSICAL REVIEW C Volume 97 Issue: 6



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 squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum using 36 fb(-1) of root s=13 TeV pp collision data with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume 97 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 inclusive jet and dijet cross-sections in proton
-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector “ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH
ENERGY PHYSICS 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.: “Search for a new heavy gauge-boson resonance decaying into
a lepton and missing transverse momentum in 36 fb(-1) of pp collisions root s=13 TeV with the ATLAS experiment“ ATLAS Collaboration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume 78 Issue: 5



Flatabo, R.; Eder, S. D.; Samelin, B.; Greve, M. M.; Reisinger, T.; Holst, B.; et al.: “Fast resolution
change in neutral helium atom microscopy“ REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Volume 89 Issue: 5

NYHETSBREV – INNKJØP
Informasjon om avtaler, bestillinger og faktura
IV
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DET ER MULIGHETER FOR SOMMERJOBB PÅ CMR
Hei!
Vi har lagt ut annonse for en sommerjobb som kan passe til en som har litt måleteknisk
innsikt og er data-kyndig.
Annonse for sommerjobb ved CMR konsernet

Hvis dere tror den hadde passet til noen av studentene deres hadde det vært supert om
dere kunne ha tipset dem.
Hilsen

Astrid Marie Skålvik
Scientist CMR
Christian Michelsen Research AS | En del av NORCEresearch.no
m: +47 473 74 162 | t: +47 56 10 70 00
Fantoftvegen 38, 5072 Bergen, Norway

SJØKRIGSSKOLEN SØKER TIMELÆRERE!
Vi søker deg, som har ledig kapasitet, til å undervise høsten 2018. Du kan bidra til hele emner eller deler av et emne, i samarbeid med ansatte på Sjøkrigsskolen eller andre timelærere.

Vi søker timelærere i hovedsak til ingeniøremner og følgende tema/emner kan være aktuelle:


Matematikk/sannsynlighetsregning



Fysikk



Mekanikk (statikk og fasthetslære)



Elektronikk



Transmisjon



Datateknikk (Programmering i C++)

Er du interessert og ønsker mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
OK Nina Karin Wahlund
mobil: 924 36 533
mail: NinaKarin.Wahlund@sksk.mil.no

Summer is here!

V
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SIU LYSER UT INTERNASJONALE PROGRAM MED SØKNADSFRIST HAUSTEN 2018
SIU lyser no ut midlar gjennom ulike program som rettar seg mot høgere utdanningssamarbeid med land utanfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.
Russlandsprogrammet – Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge Midlar per prosjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca. 3 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018
UTFORSK – Partnerskap for kobling av utdanning og forskning i samarbeid med Brasil, India, Kina, Russland,
Sør-Afrika og Japan Midlar per prosjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca. 5 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018
InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter Midlar per prosjekt: 300 000 kr Total utlysning: Ca.
5 millioner kr Søknadsfrist: 25. september 2018
Globalink – Forskningspraksis i bedrift, samarbeid mellom Norge og Canada Midlar per prosjekt: 90 000 kr Total utlysning: Ca. 650 000 kr Søknadsfrist: Løpande
Søknader blir å sendast inn via SIUs online søknadssystem Espresso .
Studieadministrativ avdeling legg til grunn at alle søknader skal vere forankra i leiinga på den respektive avdeling.
For dei prosjekt som får innvilga støtte skal kontraktdokumentet underskrivast av direktør for Studieadministrativ
avdeling og blir å sende i ephorte frå gjeldande fakultet til Studieadministrativ avdeling.
Studieadministrativ avdeling legg også til grunn at eventuell studentmobilitet som skjer i regi av slike prosjekt blir
handsama på same måte som anna avtalefesta studentmobilitet ved UiB.
Vi ber fakulteta gjere utlysingane kjent for sine fagmiljø.
Ved spørsmål kan om programma kan ein kontakte nedelina.naydenova@uib.no eller helge.bjorlo@uib.no.

Venleg helsing
Christen Soleim

Nina Gry Stein

avdelingsdirektør

seksjonsleiar

Profilartikler
Lagerførte profilartikler med UiB-logo
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GRUPPELEDEROPPLÆRING HØST 2018
Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høstsemesteret 2018.
Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere
(kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.
Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig
avklart på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at
flere gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.
Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere
kan delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for
universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt.
Timesats er for tiden ca. 160 kr.
Påmelding skjer individuelt eller samlet for instituttet/fagområdet pr. e-post til: kare.helleve@uib.no Vi ønsker
navn, e-postadresse, emnet gruppelederne skal undervise i og hvilke moduler påmeldingen gjelder.

Beskrivelse av modulene
Modul 1a (dag 1): Gruppeledelse - hvordan legge til rette for aktiv deltakelse. 6 timer
Her ser vi på hvordan man kan lede og styre en gruppe studenter som møtes jevnlig til arbeid med faglige oppgaver når det ikke er meningen at gruppeleder skal bruke mesteparten av tiden til å forelese. Modulen har som siktemål å forberede gruppelederne på de faglige og pedagogiske utfordringene som venter dem i det forestående
arbeidet. Modulen inneholder arbeid med forberedelse til en samling med studenter.
Modul 1b (dag 2): Praktisk utprøving av undervisningsledelse. 6 timer
Dette er en forlengelse av Modul 1a med fokus på praktisk gruppeledelse gjennom utprøving av flere faglige opplegg. Modulen har som siktemål å demonstrere og diskutere situasjoner i undervisningen og baserer seg på rollespill der noen er ledere og andre er studenter.
Modul 2:

Veiledning og tilbakemelding på skriftlige arbeider. 6 timer

Her tar vi opp noen sentrale sider ved å gi tilbakemelding på faglige tekster. Dette er en praktisk rettet modul
med teksteksempler og gjennomgang av ulike responsnivåer. Modulen er ment for gruppeledere som har ansvar
for veiledning og tilbakemelding på tekstoppgaver. Masterstudenter vil også kunne ha nytte av modulen i forbindelse med egen oppgaveskriving. Det er for tiden mange tekstsjangere i bruk ved UiB, så denne modulen bør
suppleres med lokale konkretiseringer av fagområdets forventninger til studenttekstene.

Tid og sted
Modul 1a + 1b: Tirsdag 21. august + onsdag 22. august kl. 9.15 - 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom C+D (Thormøhlens gate 51)
Modul 2:

Torsdag 23. august kl. 9.15 - 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom C+D (Thormøhlens gate 51)

Velkommen!
Kåre Helleve (administrasjon) / Ivar Nordmo (kursleder)
Program for universitetspedagogikk
kare.helleve@uib.no
ivar.nordmo@uib.no
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EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA
(BORA = Bergen Open Research Archive)

Egenarkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver i BORA (Bergen Open Research Archive).pdf
Oversikt antall masteroppgaver i BORA 2017 (Bergen Open Research Archive).PDF

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
Andre rom som kan bestilles
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.
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

IX
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REGISTRERE FERIEDAGER / REGISTERED VACATION DAYS
Har du husket å registrere feriedager? / Have you registered vacation days?
Husket alt før ferien?
Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien
din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.
Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging
gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.
Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.
Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her: http://pagaweb.b.uib.no/
ansatte/5-ferie/
Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten
ved ditt institutt.

Are you ready to go?
Summer is soon upon us, and whether you are planning on spending all of it in sunny Bergen or making
other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a
requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to
be taken within the year.
Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk
of someone else deciding when you’re going on holiday. You will also be relieved from the stress of being followed up through emails and visits from the administration.
The deadline for registering the summer vacation has already passed, so please make it a priority.
Further information on how to register vacation can be found here:
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact
your local HR professional at your department.

X
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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 morten.anst@bergento.com
Victoria Isern
victoria.isern@bergento.com

BTO
Thormøhlensgate 51 P (+47) 55 58 30 50
5006 Bergen
F (+47) 55 58 30 56
Norway
E post@bergento.no
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ASTRA
The Arctic Space Training

ASTRA summer school on Radar and Satellite Studies
of the Arctic Ionosphere
Svalbard 19-29 August 2018



Are you third-year bachelor student or a
master or PhD student?



Do you study or plan to study space
physics
or relevant discipline?
https://bit.ly/2H65Pqb



Do you want to understand Northern
Lights
and explore the Arctic?

Application
deadline
16th of May

YES, YOU ARE QUALIFIED!
Annonsen fortsetter under
XII
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During 10 days long Summer School you will learn basics of the space studies in the high Arctic, learn
the principles of scientific instruments, such as radars and magnetometers, and work with the real data
to characterize and understand processes in the Arctic ionosphere. You will travel to Norwegian and
Russian settlements on Svalbard and work in international project teams. Travel and accommodation
will be arranged and sponsored by the organizers.
To apply, send your CV and short (one-page) motivational letter to: w.j.miloch@fys.uio.no before 16
May 2018. In the application put emphasis on your current student status, courses that you have taken, grades for relevant courses, and any additional aspects that may be relevant for your application.

The Arctic Space TRAining offers a researchbased student training in
space science, focusing on the Norwegian and Russian Arctic regions. ASTRA is intended for students on master and PhD levels,
and aims to educate highly qualified and experienced young researchers for future experimental facilities in the Arctic. It provides
hands-on education with various Norwegian and Russian research
facilities and instruments across the borders including satellites,
rockets, and ground-based instruments (magnetometer networks,
EISCAT, SuperDARN, and optical instruments for the studies of the
northern lights).

PARTNERS:

XIII
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Frank har kommet hjem
Gatekunstverket av Frank Aarebrot har gjenoppstått, inne i store auditorium i SV-bygget.

-Jeg visste ingenting om at det skulle lages et gatekunstverk av Aarebrot. Plutselig en morgen var det noen
som ringte meg og spurte om jeg hadde sett det, sier kunsthistorieprofessor Siri Meyer.
Verket som viste Frank Aarebrot ble laget på Georg Johannessens plass bak studentsenteret. Tidligere i uken
kunne BA (bak betalingsmur) melde at Frank var fjernet.
Les mer i På Høyden

ħ-BAR tar sommerferie og ønsker dere velkommen tilbake til høsten. 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.

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): Masterseremonien bygger sterkare band
Slynges ut i verden Vi tar grep for å styrke handlefriheten Det er menneskene bak
som teller Fra småbykrangel til noe virkelig stort
Arkiv: Januar 2018

Februar 2018

Mars 2018

April 2018

Mai 2018

XIV
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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

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

Dumdum Boys
23. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen

LES MER

KJØP BILLETT
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ARRANGEMENTER - FRAMOVER
Kim Larsen & Kjukken
4. august 2018 (hvis han er frisk nok)
Bergenhus Festning - Bastionen
16. MARS 2018 KL. 13.20:
«Kim Larsen kreftsyk:
Nå forteller kona om Kim Larsens kamp mot sykdommen
- Tar det fint
Det var i et innlegg på Facebook at 72-åringen ga fansen sjokkbeskjeden om at han fikk konstatert kreft i prostata i desember. Samtidig
avlyste han flere planlagte konserter.
- Legene er positive, og vi har kjempeflinke leger. Kim tar det fint,
forteller kona, uten å utdype ektemannens helsetilstand ytterligere.
72-åringen har imidlertid planlagt en stor sommerturné, og kona går
langt i å forsikre fansen om at han vil gjennomføre denne. Konsertene
finner sted fra 26. juni fram til 25. august i både Danmark, Norge og
Sverige.
- Han blir klar. Det er jeg fullstendig sikker på. Han spiller for harde livet hjemme allerede, sier hun.»

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

LES

KJØP BILLETT
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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
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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
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Wardruna
22. august 2018
Bergenhus Festning - Bastionen
LES MER
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Maria Mena - Home for Christmas 2018
20. november 2018
Grieghallen
LES

LES MER
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