
Informazioni:

• Kursussted: Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, 8000 Aarhus C.  
• Bus/tog: Skolen ligger centralt i byen, i ca. 5 minutters gåafstand fra Aarhus 
  Hovedbanegård og Park allé, hvor de fleste bybusser gør holdt.
• Lærere: Fra FOF Aarhus og Centro di Lingua e Cultura Italiana.

• Kursusplan:      09.00 - 12.00    Sprogundervisning
     12.00 - 13.00   Fælles frokost
     13.00 - 14.00   Sprogundervisning
     14.15 - 15.15    Foredrag/film o.a.  

• Pris: 1.910,-/*1.840,-. Dækker alle udgifter til undervisning, foredrag og 
  undervisningsmaterialer samt fælles, lettere frokost (ekskl. drikkevarer, der kan  
  købes på stedet til rimelige priser) samt kaffe & te i pauserne.

• Tilmelding: Ved FOF Aarhus på tlf. 8612 2955 eller på www.fof-aarhus.dk 

• Evt. behov for indkvartering: Kontakt VisitAarhus på www.visitaarhus.com

 

For yderligere oplysninger  
kontakt FOF Aarhus:

Åbningstider: ma-fr kl. 9-15
Tlf. 8612 2955    

mail@fof-aarhus.dk
Eller: Ib Larsen
Tlf. 8626 1666,

ib@iis.dk

Folkeligt Oplysnings Forbund
Fredensgade 36, 8000 Århus C
Tlf. 86 12 29 55, 
mail@fof-aarhus.dk
www.fof-aarhus.dk

Italienske uger
FOF Aarhus 
- italiensk sprog, mad, kultur og historie

program 2015
 8. juni – 12. juni, eller 

10. august – 14. august 



Tag med til Italien – og kom hjem til Aarhus hver aften!
Er du vild med Italien, har du mulighed for at tage på en uges intensivt sprogkursus 
i Italien - og alligevel komme hjem til Aarhus hver aften!

Glæd dig til en superintensiv sprogundervisning, hvor du undervises af meget 
kompetente undervisere fra Italiens bedste og mest kendte sprogskole, Centro di 
Lingua e Cultura Italiana, som sender nogle af deres faste lærere til Aarhus, så du 
får helt friske impulser af italiensk sprog og kultur.  
Al undervisning foregår selvfølgelig på italiensk, men da der også er tilknyttet en 
af FOF Aarhus´ egne lærere, vil du altid kunne få en forklaring på dansk.
 
I en hel uge beskæftiger du dig kun med italiensk og med Italien. Du får 20 timers 
intensiv sprogundervisning, forskellige spændende foredrag om italiensk kultur og 
historie, ligesom vi også laver og smager på italiensk mad. På den måde får du en 
maksimal sprogpåvirkning, der markant forbedrer dit italienske på bare en uge. 

Niveauinddelt sprogundervisning
Undervisningen foregår på flere niveauer, og ved de praktiske øvelser og samtaler 
inddeles I i mindre grupper efter niveau. Deltagelse kræver et beskedent kendskab 
til italiensk.
Vi inddeler efter tre niveauer første dag, men du har mulighed for at skifte i løbet 
af de første dage:

• Niveau 1: Forudsætter ca. et års undervisning på en aftenskole.
• Niveau 2: Forudsætter flere års undervisning på aftenskole, en ældre studenter/   
  HF-eksamen eller kendskab til det italienske sprog på anden måde.
• Niveau 3: Forudsætter et stort kendskab til italiensk og evne til at udtrykke sig  
  forholdsvis korrekt på italiensk. 

Hvad lærer du på sprogkurset?
Kursets hovedformål er, at du bliver bedre til at tale og forstå italiensk og på den 
måde får udvidet dit aktive ordforråd. Gennem korte tekster, video, sange, lege, 
billeder og meget andet snakker og leger vi os gennem mange af de situationer, 
som du typisk vil opleve som besøgende i Italien. Der vil kun være meget lidt 
eller slet intet hjemmearbejde.

Vi kommer også ind på kropssprog, som jo er en uundværlig del af italienernes 
måde at kommunikere på. Man siger, ikke uden grund, at en italiener ikke kan tale, 
hvis han får bundet hænderne på ryggen.

Italiensk mad og vin
På skift laver vi enkle, hurtige og meget 
italienske retter. Vi fortsætter samtalen 
på italiensk under madlavningen og 
måltidet, så sprogundervisningen også 
bliver en del af det. Det vil være muligt 
billigt, at købe et glas god italiensk vin 
til maden

Foredrag om italiensk kultur og historie 
Foredragene er for alle og fungerer som udgangspunkt for samtaler på holdene. 
Specielt på niveau 1 giver underviseren en god introduktion inden foredraget med 
nyttige, centrale gloser og vendinger. Under og efter foredragene kan du stille 
spørgsmål og senere diskutere videre på dit hold. Emnerne kan fx være italiensk 
musik, film, kunst, folklore, vine eller forslag til nye rejsemål i Italien.

 


