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Agnete klarer ikke å avvise Annas bønn. Hun sørger for at Nathanael kommer seg usett om bord i det engelske
skipet, selv om hun er usikker på hva det kan føre til.
Sara føder en sønn, og en ny og uventet allianse oppstår.
Edvard Falchenberg får et brev fra sin far. Nå må han bestemme seg for om han er villig til å kjempe for
Synne, mot Agnete og Marcels ønsker for datteren – og mot sin egen bror.
Agnete stirret på brudeparet.
– Se på sommerbruden vår, hvisket Marcel og kysset henne. – Hun er nesten like vakker som sin mor,
vinterbruden. Du har gjort meg lykkelig, Agnete. Du har gitt meg din kjærlighet og to barn, alt jeg kunne
ønske meg av livet.
Nordlandsmuseet Prinsensgate 116 8005 Bodø Tlf: 75 50 35 00 Fax: 75 52 58 05 post@nordlandsmuseet.no.
Org.nummer: 985 413 339 Ansvarlig Redaktør: Morten Steffensen. En eventyrmusikal for barn i alle aldre av
Per Asplin.
Det er i år mer enn 40 år siden Per Asplin diktet og komponerte eventyret om den lille nissegutten Putti.

Hei,mitt navn er Karina og her på bloggen vil dere kunne lese om min hverdag og mitt liv som ni barns
mamma og hvordan det er og ha barn med forskjellige fedre. Barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett ble
etablert våren 2002, og deltar både på ordinære opera- og ballettproduksjoner og ved spesielle anledninger. Jeg
taler til deg i disse dager fra dypet av ditt hjerte, til din ånd, ved min ånd, og jeg minner deg om ting, jeg inntar
tankelivet ditt. Jeg gir deg nye ideer. Aktuelt NYTT BILLETTSYSTEM. Alle arrangementer fra og med
18.juni 2016 selges via billettsystemet eBillett. Billetter kjøpes via våre nettsider, i vår billettluke. Chords &
lyrics! Disse sidene er under stadig oppdatering. Lillebjørn Nilsen legger her generøst ut flere av sine
sangtekster etter tid/lyst/innfall-metoden. Skedsmo bibliotek, Strømmen inviterer til språkkafé hver torsdag fra
og med 9. mars klokken 17.00-18.30. Kaféen er et samarbeid med frivillige. Nasjonalballetten får eget
ungdomskompani, Nasjonalballetten UNG, Nasjonalballetten går nye veier for å utvikle morgendagens
dansere. Rotfestet i en sterk. Visste du at biblioteket har et stort utvalg av e-bøker for barn og voksne? Basen
inneholder både fag- og skjønnlitteratur, dikt og noen skuespill.

