
Dante Sydvest holdt åbent hus i Sædding 

 

Lørdag d. 20/6 afholdt den nystiftede dansk-italienske kulturforening Dante Sydvest åbent hus i 

Sædding, og der var mødt ca. 40 interesserede tilhørere op fra Esbjerg og omegn, som blev vidne 

til et spændende og medrivende foredrag om Toscana ved de to forfattere Camilla Bondo 

Pedersen og Anne Mette Rosendahl Ariani. De to forfattere leverede en ”velsmagende” og 

kompetent mosaik i billeder, ord og musik, som tog udgangspunkt i de emner, der ikke var plads til 

Camilla Bondo Pedersen og Anne Mette Rosendahl Ariani, der begge er bosiddende i Italien, 

fortæller om deres bog og ”deres” region Toscana. 



i deres bog fra 2014 om den italienske region, ”Toscana – Vinen, maden, kulturen og landskabet”. 

Eksempelvis fik tilhørerne historien om, hvordan den moderne, cremede og verdensberømte, 

italienske is blev til engang i Firenze i midten af 1500-tallet, og hvordan Katarina de Medici tog isen 

med sig til det franske hos i Paris, hvor den gjorde stor lykke. Eller historien om, hvordan der kun 

skal 7 gram safran til, for at lave en dødelig gift, der kan slå et menneske ihjel! 

 

 

 

Foreningen Dante Sydvest, der let kan findes på både nettet og Facebook, er åben for alle Italiens-

interesserede fra Esbjerg og omegn, og er en folkeoplysende forening. For at blive medlem er det 

tilstrækkeligt, at man interesserer sig lidt for italiensk kultur - og gerne vil vide mere. Det er 

således ikke nødvendigt at kunne italiensk, selvom det selvfølgelig ikke skader at kunne et par 

gloser af dette dejlige musikalske sprog. Men langt de fleste indslag foregår på dansk.  

 

Efter sommerferien vil der være sammensat et program for efterårets 4-5 arrangementer, der 

efter aftale med rektor Erling Petersson får fast hjemsted på Esbjerg gymnasium og HF. Vicerektor 

på EG Marianne Helms, der er æresmedlem af foreningen, var også mødt frem for at vise sin 

Eat & Play i Sædding havde generøst stillet deres nye konferencelokaler til rådighed for dagens arrangement. 



støtte til foreningen, og ses på billedet herunder sammen med de to forfattere og foreningens 

formand, Roberta Diana.  

 

 

Efter foredraget bød Eat & Play med chefkokken Giorgio Leonessi i spidsen, på et gratis glas vin og 

forskellige, italienske tapas eller ”antipasti”. Alt i alt blev det en hyggelig dansk-italiensk 

eftermiddag i Sædding hos Eat & Play og Giorgio Leonessi. 

 

(Skrevet af Jens Viggo Olavi Nielsen, sekretær i Dante Sydvest) 

Fra venstre mod højre: Roberta Diana, formand for Dante Sydvest, foredragsholderne Anne Mette Rosendahl Ariani og 

Camilla Bondo Pedersen, samt vicerektor på Esbjerg Gymnasium og HF, Marianne Helms. 


