08.03.2019

VARMMAT I KANTINA
Mandag: Calzone
Tirsdag: Skrei m/dampet kål og potetpurè
Onsdag: Tomatsuppe m/egg og pasta
Torsdag: Chili con carne
Fredag: Pizza
Salatbar
Kantina

BESØK AV SKISKYTTERE FRA
CANADA
Neste uke får skolen besøk av 9 utøvere og 3
trenere fra det Canadiske juniorlandslaget i
skiskyting. Utøverne skal bo hjemme hos
idrettselever ved skolen, og være med i
undervisningen i Toppidrett. I slutten av uka
vil utøverne delta i junior NM som
arrangeres i Knyken i Orkdal.
Vi håper utøvere og trenere får et flott
opphold i Trondheim.

CARMINA BURANA AV C.ORFF
I OLAVSHALLEN 11. OG 12.04
I april er alle musikkelevene med på et
fantastisk korprosjekt sammen med
Trondheim Symfoniorkester og
musikklinjekorene på Trondheim
Katedralskole, Orkdal vgs., Ole Vig vgs. og
Inderøy vgs.
Den siste oppkjøringen før konsertene 11. og
12. april kommer i uke 15.
Tirsdag 09.04 er det øving i Olavshallen hele
dagen.
Musikkelevene trenger noen lettelser i
timeplanen denne uka p.g.a. mye
ettermiddags- og kveldsarbeid, berørte
faglærere får mail om dette.
Musikklinja ber om at det ikke legges prøver
og/eller innleveringer for dem til denne uka.
Konserten anbefales!
Informasjon om billettsalget finner dere her:
https://olavshallen.eventimbilletter.no/webshop/webticket/seatmap?eve
ntId=77

Liv Kristin

Om konserten:
https://www.tso.no/program/carmina-burana

ÅPEN HUSKONSERT TORSDAG 14.03.

Løp og kjøp!

Musikklinja inviterer til huskonsert i Bifrost
torsdag 14.03 kl.11.45. Konserten varer til
12.15 (maks). det blir variert program, noe
for enhver smak.
Hvis noen klasser ønsker et lite «pusterom» i
skoledagen eller Innovasjonscampen, meld
dere på til meg på mail.
Hjertelig velkommen!

Randi

Randi

ARBEID MED AKUSTIKKEN I
BIFROST

BESØK FRA TYSKLAND

Skanska skal gjøre et etterarbeid med vegger
og tak i Bifrost for å forbedre akustikken. De
starter arbeidet mandag 18.03 og trenger hele
uka, t.o.m. fredag 22.03.
Etter at dette er ferdig skal firmaet Yamaha
inn i Bifrost for å kalibrere det digitale
anlegget. Dette blir enten fra 08.04 - 12.04
eller fra 23.04 - 26.04 eller 29.04., nøyaktig
beskjed kommer.
Det er ikke mulig å ha noen aktivitet i Bifrost
i disse tidsrommene.
Randi

TO NORGESMESTRE I U23-NM
LANGRENN

Mandag hadde skolen besøk av Bernhard
Seidel, lærer ved Reiffenstuel Realschule i
Traunstein. Han var i Trondheim for å knytte
kontakter ved ulike skoler med tanke på
utvekslingsmuligheter gjennom Erasmus+,
som er EU`s program for utdanning,
opplæring, ungdom og idrett. Han fikk
grundig omvisning på skolen, orientering om
hvordan vi jobber med kombinasjonen idrett
og utdanning, og samarbeidet skolen har med
den frivillige idretten og Olympiatoppen. I
tillegg var han med Vibeke Hovde i en
engelsktime i 1IDA for å observere
undervisningen og diskutere opplæring i
faget, som han underviser i ved Reiffenstuel
Realschule. Han var mektig imponert over
den flotte skolen, og mulighetene elevene har
til å kombinere utdanning og idrett i et
fireårig løp. Han ønsker å takke alle som tok
seg tid til å møte ham.
Takk til Tobben, Vibeke, Espen, Geir og
Johan Martin som stilte opp og bidro til et
vellykket besøk.
Liv Kristin
RUSSEREVY 2019 – «På kryss og tvers»

Under U23-NM i langrenn på Jervskogen i
Hommelvik 15.02. ble det seier og
gullmedaljer i sprint til Håkon Skaanes 4IDA
og Hanne Wilberg Rofstad 3IDA.
Vi gratulerer!
Liv Kristin

Alle vet at elever på musikklinja og
idrettslinja ikke kan være sammen, men hva
skjer når to fra helt forskjellige verdener
faller for hverandre? Samtidig som rektor
strever med å samle skolen, strever elevene
med å takle synet av hverandre i heisen og i
kantina. Årets russerevy spilles i Bifrost
lørdag 23. mars kl. 15:00 og 19:00!
Anders

