Fire italienske film på DR K - og en koncert på Kunstcentret Silkeborg Bad med den
italienske pianist Francesco Attesti

Vi gør venligst Foreningens web-medlemmer opmærksomme på, at DR K i aften og i
morgen viser fire italienske film
Samtidig gør vi opmærksom på en koncert med den italienske pianist Francesco Attesti på
Kunstcentret Silkeborg Bad - et kunstcenter, som i sig selv er et besøg værd.
DR K viser en stribe italienske film:
Den 7. november Kl. 21:30 til 23:25 (1t 55m)
IO SONO L’AMORE
Italiensk romantisk drama fra 2009.Russiske Emma er gift ind i en stenrig italiensk familie. Hendes
liv handler først og fremmest om pligter som hustru og mor i det traditionsbundne familiedynasti.
Familien rystes i sin grundvold, da den gamle patriark afslører, hvad der skal ske med
familiefirmaet, når han dør. Men snart oplever Emma et endnu større chok. Et tilfældigt møde
vækker nemlig dybe lidenskaber, som hun længe har undertrykt.
Kl. 01:50 til 04:40 (2t 50m) og igen fredag formiddag kl. 10.15
ROCCO OG HANS BRØDRE
Italiensk drama fra 1960. En siciliansk arbejderfamilie slår sig ned i Milano. Familiens overhoved,
enken Rosaria, håber på at finde et materielt paradis i det mere velhavende Norditalien, men for
Rocco og hans fire brødre bliver mødet med den moderne storby ikke kun positivt.
Fredag den 8. november Kl. 13:05 til 15:00 (1t 55m)
GOD MORGEN BABYLON
Italiensk-fransk-amerikansk film fra 1986. To italienske brødre, der kommer fra generationer af
toscanske håndværkere, drager til Amerika, hvor de på eventyrlig vis havner i Hollywood. Som
filmarbejdere bliver de på nærmeste hold vidner til den geniale instruktør D.W. Griffiths indsats og
heldigvis møder brødrene også to dejlige kvinder i denne hyldest til filmkunstens anonyme
medskabere.
Fredag den 8. november Kl. 21:50 til 00:10 (2t 20m)
BAARIA
Italiensk drama fra 2009. Baari er siciliansk slang for instruktøren Giuseppe Tornatores fødeby,
Bagheria. I hans selvbiografiske drama følger vi familien gennem tre generationer i den lille
sicilianske landsby. I 1920'erne arbejder Giuseppe som hyrde for at hjælpe sin fattige familie.

KONCERT med den italienske pianist FRANCESCO ATTESTI
Tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00-21.00
KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg, tlf. 86 81 63 29
Dørene åbnes ½ time før koncerten
www.silkeborgbad.dk
PROGRAM
 Händel Aria mit Fünf Variationen [4]
 Bach/F. Attesti Aria [4]
 Scarlatti Sonata in D major K 119
 Pescetti Allegretto [2.30]
 Liszt Czardas Obstinée [4] Orage [5]
 Chopin Ballade Op. 23 n. 1 in G minor [9]
[30 mins. pause, hvor cafeen er åben]
 Verdi Valzer [3]

 Brahms Händel – Variationen op. 24 [26]
 og Intermezzo Op. 118 n. 2 in A major [5]
Koncertens overskud går ubeskåret til Rotarys velgørende arbejde.
Billetter á kr. 150,- sælges i forsalg hos: Vestergade 1, Silkeborg eller e-mail
reception@silkeborgbad.dk
**************************************************************************************

Vi håber, at Foreningens medlemmer og andre på mailinglisten påskønner disse ekstra
informationer og også finder det værd og vedkommende at være på denne mailingliste.
Når det nye medlemssystem bliver helt implementeret i nærmeste fremtid, så er de kun de
reelt betalende medlemmer, som for fremtiden vil kunne få meddelelser fra Foreningen.
Nu er der givetvis stadig nogle ’gratister’ på mailinglisten; men det nye medlemssystem vil
kun kunne sende mails til betalende medlemmer. Til gengæld vil den grafiske opsætning og
læsevenligheden blive væsentligt forbedret. Nærmere følger via læsbare e-mails senere
på året. Hvis man har betalt kontingent for 2013, skal man altså intet foretage sig, før end
der til januar 2014 udsendes betalingsanmodning for kontingent 2014. Hvis man er helt
sikkert på at kontingentet ikke er blevet betalt for 2013, så kan det stadig nås. Se evt.
nærmere på http://www.dante-alighieri.dk/?p=113 Da Foreningens kasserer er bortrejst
(dog uden Foreningens kassebeholdning), nytter det ikke at forespørge dér, om
kontingentet nu også er betalt for 2013- men tjek selv bankudtog og samvittighed 

