IFT-POSTEN UKE 38- 2018

INSTITUTTLEDERENS LEDER
Da var vi endelig godt inn i høstsesongen, og tilværelsen er blitt krydret med litt
blest fra ulikt hold. Selv er jeg på vei til Hamar denne gode fredagen hvor jeg
skal besøke et VR senter sammen med folk fra Gexcon som har ambisjoner om
å få til noe tilsvarende i Bergen sammen med blant annet UiB og våre våre venner på Kronstad. Samtidig på et helt annet sted, nemlig på IFT, vil sjefen for
nevnte selskap gi et fredagsseminar hvor muligens disse planene er blant det
som blir omtalt. Min oppfordring må bli å møte mannsterke opp i anledningen
for å høre om dette og andre eksplosive aktiviteter. Hjemturen fra Hamar er
forøvrig på mystisk vis planlagt slik at man ankommer Flesland omtrent samtidig med ukens andre høststorm, så det er man allerede begynte å glede seg til.
Et sted hvor vinden ikke fikk tak var på Hotell Ørnen hvor instituttets HMSseminar ble avholdt i en fin ramme med positive og engasjerte kolleger. Den
store saken på møtet gjaldt det forestående prosjektet med oppgradering av
Bjørn Trumphys hus. Her merket man at engasjementet var stort, og ikke minst
når en instituttleder kom i skade for å nevne fy-ordet arealnorm ble det litt liv i
forsamlingen. Nå er det nok ikke så aktuelt med åpne kontorlandskap for oss,
men det er viktig at vi kommer på banen og blir med på å forme hvordan bygget var skal bli i fremtiden. Her får vi alle bruke våre lyse hoder på en best mulig
måte.
En del av visdommen som tilfløt forsamlingen på seminaret kan vi hente opp
igjen HER og om IFT-innovasjon.

Old age is like a plane flying through a storm. Once you're
aboard, there's nothing you can do. Golda Meir
Ha en god og rolig høsthelg,
Øyvind

Bilder fra første filming av
forskningsaktiviteter på instituttet i Media City Bergen
(MCB) sine lokaler. Martin
og Bergit demonstrerer
forskning innen CO2 lagring,
skum og strømning i porøse
medier. Vi håper flere grupperinger ved instituttet vil
benytte denne gode muligheten for økt profilering av
sin forskning. Dette vil også
være positivt for rekrutering
av nye studenter til instituttet. Ta gjerne kontakt
med Martin Fernø for å vite
mer.
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PHD-DISPUTAS
MSc. Zachary Paul Alcorn disputerer for PhD-graden med avhandlingen:
”Upscaling CO2 Foam for Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage from Laboratory
to Field Scale An Integrated Approach to Designing a Field Pilot Test”.
Tid:
Sted:

21. september 2018, kl. 13:15
Aud.2, Realfagbygget, Allégaten 41

Opponent: Forskningsdirektør, ph.d, Dr. Henri Bertin, Université de Bordeaux
Opponent: Professor, ph.d, Aly Anis Hamouda, Universitetet i Stavanger
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d Joakim Nystrand, IFT
Leder av disputasen:

Pressemelding

Professor emeritus Rolf Eckhoff, Universitetet i Bergen
Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

PHD - PRØVEFORELESNING
MSc. Sunniva Fredriksen holder følgende prøveforelesning for PhD-graden med oppgitt emne:

”Superkritisk vann som energikilde”
Tid:
Sted:

Fredag 28.09.2018, kl. 10.15
Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55

Komité:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Førsteamanuensis Bjørn Johan Arntzen
Førsteamanuensis Dorte Madsen en
Postdoktor Paul Tenfjord

Adgang for interesserte tilhørere.

DISPUTAS FØR NYTTÅR?
Fristen for innlevering er 26. september 2018 til Hanne

REISE OG SEMINARSTØTTE
“Fristen for søknad om midler for støtte til feltarbeid eller faglig reise blir satt til 21.
september 2018
Studenter må ha betalt semesteravgift og være tatt opp som masterstudent når feltarbeidet/faglige reisen eller
seminaret /konferansen finner sted.
Link til reise–søknadsskjema og seminar- søknadsskjema.
Kontakt Else Johannesen på rom 350 i administrasjonen for søknadsskjema og retningslinjer for å søke om støtte
Hilsen Else"
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GEOFAG OG TEKNOLOGI
Informasjon om våre tjenester
I tillegg til flotte lokaler med grupperom og lesesalsplasser,
tilbyr vi kurs i litteratursøk og referansehåndtering, både for
bachelor- og masterstudenter. I tillegg skal vi starte opp
«shut up and write!», som er skrive work shop for stipendiater og/eller postdoc. Følg med på nettsidene våre for mer
informasjon:
https://www.uib.no/ub og https://www.uib.no/ub/109209/geofag
Vi tar også veldig gjerne imot innspill til fagbøker dere ønsker å ha i biblioteket! Har du/dere et forslag, send meg
en epost på kjersti.enerstvedt@uib.no eller bruk lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=473330

Mvh,
Kjersti Enerstvedt
Førstebibliotekar
Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi
Universitetsbiblioteket i Bergen

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

”Gexcon: From a small academic research team to a global leader in dispersion, fire and explosion safety and risk management. ”
Tid:
Sted:

Fredag 21.9.2018 kl 1400
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.

Servering av kaffe
III
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Åsgard 2019

Call for applications

Dear Dag OLSEN,
The Research Council of Norway and the department of Scientific and academic cooperation of the Institut
français de Norvège (French Embassy in Oslo) announce the launch of the Åsgard programme 2019.
This programme is composed of two different calls:




Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France and
Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research institutions.
Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures, clusters
etc. and aims at exchanging good practices as well as creating new collaborations. It also funds a
one-week stay in France.
The programme of visits will be established with the help of the Institut français who will suggest relevant
contacts.
Applications are open from September 15th to December 15th. The stay has to take place in 2019. The list of
laureates will be published on our website at the end of March.
Feel free to contact us for more information regarding this programme and to share this call!

Best regards,

Information and
application

Jean-Michel Portefaix
Attaché pour la science et la technologie / Vitenskappattaché
Pôle Scientifique et universitaire de l'Institut Français de Norvège/Avdeling for høyer utdanning og vitenskap
T +47 23 20 30 22 M +47 92 65 90 16 Email jmportefaix@france.no science@france.no www.france.no
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PUBLIKASJONER UKE 38 - 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, og/eller det tar ofte litt tid før de er kommet inn. Hvis dere gir meg opplysningene med forfattere , publikasjonstittel, hvor det blir gitt ut og tid, setter jeg det inn her.
Her er siste ukes publikasjoner:


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.: “Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV ” ALICE Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY
PHYSICS Issue: 9



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for flavour-changing neutral current
top-quark decays t -> qZ in proton-proton collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 7



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurements of b-jet tagging efficiency
with the ATLAS detector using t(t)over-bar events at root s=13 TeV“ ATLAS Collaboration JOURNAL
OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 8



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Measurement of jet fragmentation in Pb plus
Pb and pp collisions at root S-NN=5.02 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL
REVIEW C Volume: 98 Issue: 2



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for top squarks decaying to tau sleptons in pp collisions at root s=13 TeV with the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 98 Issue: 3



Lees, J. P.; Eigen, G.; et al.: “Measurement of the spectral function for the tau(-) -> K- K(S)v(tau) decay” BABAR Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 98 Issue: 3



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.: “Constraints on jet quenching in pPb collisions at root s(NN)=5.02 TeV measured by the event-activity dependence of semi-inclusive
hadron-jet distributions” ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B Volume: 783 Pages: 95-113



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; 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 heavy Higgs boson decaying into
a Z boson and another heavy Higgs boson in the llbb final state in pp collisions at root s=13 TeV with
the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration PHYSICAL LETTERS B Volume: 783 Pages: 392-414



Almenningen, Stian; Iden, Eirik; Ferno, Martin A.; Ersland, Geir: “Salinity Effects on Pore-Scale Methane Gas Hydrate Dissociation“ JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH Volume: 123 Issue: 7 Pages: 5599-5608



Dahle, T. J.; Ytre-Hauge, K. S.; et al.: “Sensitivity study of the Microdosimetric Kinetic Model input parameters for carbon ion radiotherapy“ RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 127 Pages: S1097S1098

Fortsetter neste side

V

IFT-POSTEN UKE 38- 2018
Publikasjoner fortsetter:



Rykkelid, A.; Ytre-Hauge, K.; et al.: “Very high relative biological effectiveness found at the distal end
of the proton Bragg peak“ RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 127 Pages: S1259-S1259



Ytre-Hauge, K.; Fjaera, L.; Rorvik, E.)[ 1 ] ; Dale, J.; et al.: “Organ-specific RBE estimates for craniospinal irradiation with protons“ RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 127 Pages: S1099-S1099

BRANNVERNOPPLÆRING HØSTEN 2018
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis.
Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret Parkveien 1- teori kl. 09.00-10.00 - praktisk slukking kl.
10.00-11.00 ute på plassen:


torsdag 27.09.18 seminarrom D



torsdag 04.10.18 seminarrom D



torsdag 18.10.18 seminarrom D



torsdag 25.10.18 seminarrom D - engelsk

Har du ennå ikke gjennomført brannvernopplæringen, send en epost med hvilken dag du ønsker å delta til HMSkoordinator kjetil.heitman@uib.no

VI
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TO GODE MULIGHETER
Bergen Teknologioverføring lyser nå ut to konkurranser som er relevant for ditt fakultet: StudentIdé og Idékonkurransen 2018.
Idékonkurransen 2018
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.
Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner.
Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring
forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.
Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta.
Søknadsfrist er 18. oktober.
Les mer her: https://bergento.no/2018/08/win-500-000-to-the-development-of-an-innovative-idea/

StudentIdé
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner
til å videreutvikle deres innovative ide!
Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner.
Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning.
Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan
delta
Søknadsfrist er 27. september.
Les mer her: https://bergento.no/2018/08/students-do-as-michelle-and-win-50-000/

BLUEGARDEN MOBIL
Mobil løsning for refusjon av reisekostnader og utlegg
Du kan registrere din reise og andre utlegg i mobilløsningen til Bluegarden HR-portalen. Denne løsningen gir deg
muligheten til å registrere utlegg mens du er på farten, og knytte dem til skjema med en gang. Det du registrerer
i den mobile løsningen kan du se og bruke videre i HR-portalen.

Brukerveiledning til mobilversjonen av Bluegarden HR-portalen finner du her:

VII
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E.ON STIPENDIENFONDS
German-Norwegian Scholarship Programme in “Energy Sciences”
-For Master / PhD students and junior researchers
Deadlines: March 15th, October 15th
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.
CALL FOR APPLICATIONS
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.


Maximum awards: € 9.000 (Norwegian PhD in Germany) / € 10.200 (German PhD inNorway) / 6 months or
€ 6.600 (Master, German students in Norway) / € 5.100(Master, Norwegian students in Germany) / 6
months



Mobility grants for Master / PhD students



Short-time stays for Master thesis (1-3 months)



Seed money for junior researchers



Presentations at conferences



Supplementary financing (e.g. travel expenses and other specified costs) related toa period abroad



Preliminary Language Courses in German or Norwegian in the respectively othercountry (max. funding: €
2.000, incl. accommodation)

ELIGIBILITY


Master or doctoral student from German and Norwegian universities. Master'sprogramme or thesis/
doctoral research must be related to “energy”The scholarship must be used at an accredited university or
research institutionabroad.



For German and Norwegian citizens and persons of another nationality who fulfillthese criteria:

Read more 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 her): Slik kan vi få til omstilling og forbedring
Derfor etablerer vi Bergen Offshore Wind Centre Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre Slik blir årets lønnsoppgjør
Arkiv:

Mars 2018

April 2018

Mai 2018

juni 2018 august 2018 sept. 2018

VIII
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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

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

ħ-BAR holder åpent 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 drivesholder åpent hver
fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00. 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.

IX
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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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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
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VELFERDSTILBUD:
Rabaterte BIFF-billetter
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september til 4. oktober.
Ansatte får rabatterte billetter til kr. 65 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er i
regi av Velferdsutvalget, og billettsalget har startet.
Les mer om programmet her: www.biff.no
Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets
Bergen International Film Festival will take place from September 26th to October 4th.
Employees at UiB can buy discounted tickets for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 65
NOK and tickets and are on sale now. Please remember to bring your staff ID
Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english

MØT FILMGJESTER

THE FAVOURITE

TSARENS KURÉRER

BIFF-GUIDEN 2018!

BIFF-GUIDEN 2018!

BIFF + BYARKITEKTEN

KLIMAFESTIVALEN

BIFF EXPANDED 2018

NORSKE DOKUMENTARER I KONKURRANSE

ÅRETS KORTFILMKONKURRANSER

BIFF EXPANDED 2018

DOCUMENTAIRE EXTRAORDINAIRE

GULLUGLEN - FILM OM
FORSKNING

KONVENT FOR FILMFORMIDLING 2018

BIFF+STUDENTERSAMFUNNET

PROPAGANDA NIGHTS

KVINNE PÅ KRIGSSTIEN
ER ÅRETS ÅPNINGSFILM

FESTIVALBAREN VASKERIET 2018

XII
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VELFERDSTILBUD: HØSTEN PÅ DNS - TEATERMAGI FOR BÅDE SMÅ OG STORE
Høsten på DNS - teatermagi for både små og store
Velkommen til en ny teaterhøst på Den Nationale Scene. Her er oversikt med alle velferdstilbuden for UiB denne
høsten. Billettene er populære og det er begrenset antall, så vær rask med å bestille.
Først ut denne høsten er Hotel Norge:
Innenfor dørene på Hotel Norge utspiller det seg en underholdende og
mørk kriminalkomedie hvor bergenshistorien sitter i veggene. En politimann
sjekker inn på hotellet og vet akkurat hvilket rom han vil ha.
Han blir tatt imot av den noe merkelige resepsjonisten som er litt i overkant
opptatt av sin nye gjest. Er ikke den gamle mordgåten oppklart? Når natten
kommer krypende, banker minnene på og tidsleken starter.
PS! Har du ungdommer i huset? Ta de med på denne forestillingen, anbefales fra 12 år og oppover.
Hotel Norge:
Kriminalkomedie. Hva skjedde egentlig på rom 405? Torsdag 27.september kl 20.00. Store Scene. UIB pris kun kr
270,-. Bestill her innen 13.sept:
Hotel Norge:
Kriminalkomedie. Hva skjedde egentlig på rom 405? Fredag 28.september kl 20.00. Store Scene. UIB pris kun kr
270,-.Bestill her innen 13.sept:

Ut over høsten for UiB ansatte:
Oktober:
Gitaristene:
Musikals komedie om livet. Og døden Torsdag 4.oktober kl 19.00. Lille Scene. UiB pris kun 190,- Bestill
her innen 20.sept:
Folk og røvere i Kardemomme by:
Høstens koseligste teaterbesøk! Fredag 26.oktober. Store Scene. UiB pris kun kr 100,- Bestill her innen
5.oktober
November:
Folk og røvere i Kardemomme by:
Høstens koseligste teaterbesøk! Lørdag 10.november. Store Scene. UiB pris kun kr 100,- Bestill her innen 20.oktober
Folk og røvere i Kardemomme by:
Høstens koseligste teaterbesøk! Lørdag 24.november. Store Scene. UiB pris kun kr 100,- Bestill her innen
3.november
Vildanden:
Ibsens familiedrama i ny drakt. Tirsdag 6.november. Teaterkjelleren. UiB pris kun 250,- Bestill her innen
16.oktober:
Arv og Miljø:
Kraftfull iscenesettelse av Hjorths bestselger Torsdag 29.november. Store Scene. UiB pris kun kr 270,Bestill her innen 8.november:
Fortsetter neste side
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Velferdstilbud: Høsten på DNS ……. fortsetter
Desember:
Kim F:
Om undertrykkelse, opprør, kjærlighet og feiring Tirsdag 18.desember. Teaterkjelleren. UiB pris kun kr
250,- Bestill her innen 27.november
NB! Du kan også bestille billetter på telefon 55 60 70 80 eller komme innom på teateret og kjøpe billetter i billettluken.
Les om forestillingene på dns.no

Velkommen på teater.

VELFERDSTILBUD: PUTTI PLUTTI POTT
Forestillinger:
Fredag 30/11

kl. 19.00

(100 stk)

Lørdag 01/12

kl. 18.00

(100 stk)

Søndag 02/12

kl. 18.00

(100 stk)

Sted: Grieghallen
Pris per billett: 285,- (ord.kr. 365,-)
For mer info
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet
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VELFERDSTILBUD: 1980 AKER BRYGGE
1980 Aker Brygge - eller kunsten å
selje si eiga mor
“1980 Aker Brygge“ har nyleg gått for fulle hus i Oslo og
Stavanger. Heile fire terningkast med fem og ein seksar
har det blitt på familien Kiellands 80-talls drama. Stavanger Aftenblad skriv blant anna følgande etter sesongpremieren på Rogaland Teater i august:
“Statsteatrets norgeshistorieprosjekt blir betre og betre
jo tettare det kjem på vår eiga tid. «1980 Aker Brygge»
er tragedien som får deg til å le». «Dette er teater som
både får deg til å le, bli blank i blikket, varm i hjartet,
vond i magen og ettertenksam i hovudet.“
Bli med STATSTEATRET til 80-talet og til songen om den frie marknaden. Til tida der lønnsemd, emisjon, korrupsjon, innsidehandel og «milking the cow» blei ein del av vokabularet. Tiåret då off-white blei en farge, og vi alle
blei Poco Loco. Aker Brygge – der draumar blir til, og boblane brest.
Vi møter brørne Wilhelm og William, og følgjer deira eventyrlege ferd gjennom børs, bank og boligspekulasjon.
Ikkje minst skal vi følgje brørne si kulinariske reise frå fiskepinnar hos mor, til møte med kinesisk, indisk, vietnamesisk og japansk kokkekunst i 80-talets Oslo.
Velkommen til Statsteatrets 8. kapittel av Noregshistoria!
Av: Yngve Sundvor og Statsteatret. Regissør: Yngve Sundvor Med: Per Kjerstad, Kim Sørensen, Cato Skimten Storengen, Gard Bjørnstjerne Eidsvold
Billettpris kr. 250 (ord.pris kr. 350). Billettar kan du bestille her:
Laurdag 20. oktober, Hordaland Teater i Logen:
Torsdag 25. oktober, Hordaland Teater i Logen:
Du kan også bestille billettar på mail til publikum@hordalandteater.no Hugs på å vise til tilbodet til UiB.

“1980 Aker Brygge“ has been played with great success in Oslo and Stavanger. We now invite you to experience
the esteemed theatre-company Statsteatret at Hordaland Teater, Logen.
The company’s project on Norwegian history has now reached the 1980’s; a decade where dreams are made and
bubbles burst. This is the story of how the trading market and commercial interests boosted expressions like
“corruption”,“inside trading” and “ milking the cow” in Norwegian language.
We meet two brothers trying to make a fortune in a new time of possibility. Their journey from mums homecooking to exotic restaurants and luxurious apartments at Aker Brygge inhabits both heartbreaks and great comic relief.
Welcome to Statsteatrets “Norwegian history, chapter 8“!
By: Yngve Sundvor in cooperation with Statsteatret.
With: Per Kjerstad, Kim Sørensen, Cato Skimten Storengen and Gard Bjørnstjerne Eidsvold
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VELFERDSTILBUD: KONSERT PÅ USF VERFTET
Konsert med Real Ones 3. november
UiB-ansatte får tilbud om rabatterte billetter til Real
Ones’ konsert i Røkeriet på USF Verftet lørdag 3.
november kl. 20.00.
I over to tiår har Real Ones imponert som et fantastisk liveband og som et av Norges mest originale
band. I 1994 holdt folkrock-bandet sin første konsert i hjembyen Bergen. Fireogtyve år, 11 album, 4
EP’er, 2 Spellemannpriser, 975 konserter i 15 land
på 3 kontinenter senere, er de fem barndomsvennene klare med nytt album og nye konserter. Første
stopp: USF Verftet 3. november!

Billetter til UiB-ansatte kan kjøpes via denne link:

Kr. 250,- (Ordinær pris 310,-)

Real Ones concert at USF Verftet on November 3rd
UiB employees are offered tickets at reduced price to folk rock band Real Ones’ concert in Røkeriet, USF Verftet,
on Saturday November 3, at 8 pm.
Real Ones is known as a fantastic live band and one of the most original bands in Norway. They held their first
concert in their hometown Bergen in 1994. 24 years, 11 albums, 4 EP’s, 2 Spellemenn (Norwegian Grammy
Awards) and 975 concerts in 15 countries on 3 continents later, the 5 childhood friends are ready with a new album and new concerts. First stop: USF Verftet on November 3rd!
Tickets for UiB employees are available here

NOK 250,-
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

IFT-POSTEN UTGIS AV
INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI, UIB
TELEFON: +47 55 58 27 61
KONTAKT: POST@IFT.UIB.NO
IFT-POSTEN@IFT.UIB.NO
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