Kære Italiens-interesserede,
Vi sender lidt nyt om den italienske sprogskole og den italienske madskole – og om en ny
mulighed for at købe italienske specialiteter til engros-priser
Du har tidligere været tilmeldt mailinglisten, og vi håber at du stadig er interesseret. I modsat
fald, så se nederst i vedlagte fil.

ITALIENSK SPROG i ÅRHUS
http://www.dante-alighieri.dk/italiensk-kurser-i-aarhus-efteraaret-2016/

Italienskkurser hos ÆOF, kurser i dagtimerne via dette LINK
Kurserne starter i næste uge:
Let øvede (1-2 år på aftenskole) : Mandage 09.00-10.20
Italiensk for mere øvede (2-3 år på aftenskole): Tirsdage 9.30 – 10.50
Italiensk for øvede (4- .. år .. på aftenskole): Tirsdage 11.00-12.20
Kursus hos Società Dante Alighieri, Torsdage 19-21
Niveau 3
Vi begynder så småt den 5. januar og lægger så ’hårdt’ ud den 12. januar på Passaparola 2.
Torsdage 19.00 – 20.50. Skovvangsskolen
Pris for de resterende 10 gange à 2 timer med start den 12. januar 2017 kun kr. 800,Tilmelding: Via dette LINK

Rendyrkede grammatikkurser:
Ib Larsen mangeårig underviser i italiensk sprog, grammatik, tolk mv
Basis-grammatik for alle.
For alle som har svært også ved den danske grammatik. Vil du til at begynde at lære et
fremmesprog, eller er du allerede i gang med et sprogkursus og har svært at forstå den
almindelige danske grammatik?
Så er dette kursus noget for dig, uanset hvilket fremmedsprog du vil lære.
En indføring i de meste almindelige og grundlæggende begreber: Grundled, subjekt, verbum,
udsagnsord, akkusativ, genstandsled osv - og lettere analyser af danske sætninger og med
henvisning til de mest almindelige fremmesprog.
Søndag den 5. marts kl. 10-13

Italiensk grammatik: Ingen konversation - kun grammatik!
Vi tilbyder intensive 3-timers kurser, hvor vi kun fokuserer på grammatik, på forklaringer og med
mange øvelser. Uanset niveau, så er ingen spørgsmål for dumme her! Der er afsat tid til
individuelle spørgsmål fra kursisterne.
1) Italiensk grammatik for næsten begyndere
Indføring i - og repetition af – den mest grundlæggende grammatik fra de første 1-2 år på
aftenskolen.
Navneordenes og tillægsordenes bøjning. Verber/udsagnsord i nutid, passato prossimo,
refleksiver, imperfektum.
Lørdag den 4. marts kl. 9-12
2) Italiensk grammatik for øvede
Indføring i - og repetition af – grammatik fra de første 3-5 år på aftenskolen.
Valget mellem fortiderne, forholdsord, fremtid og konjunktiv nutid
Lørdag den 4. marts kl. 13-16
3) Italiensk grammatik for viderekomne.
Repetition af grammatikken fra 5.- 7. år på aftenskolen. Condizionale, præpositioner, konjunktiv
fortid
Lørdag den 11. marts kl. 9-12
4) italiensk grammatik for ’nørder’.
Repetition/introduktion til de mere udfordrende konstruktioner: Betingelses-konstruktioner ( "hvisså-sætninger"), fortidsfremtid, fremtidsfortid, indirekte tale, samt spørgsmål fra deltagere.
Lørdag den 11. marts kl. 13-16

Italienske uger 2017: Hurtig tilmelding tilrådes
Der er stadig få pladser på efterspurgte, italienske uger 2017, men mere end 2/3 af alle
pladserne er nu optaget.
Mulighed for kun at betales DEPOSITUM og så betale restbeløbet lidt før kursusstart.
Læs meget mere om de efterspurgte italienske uger på dette LINK
ITALIENSK MAD og MAD FRA MIDDELHAVET

Den bedste ristorante i Aarhus – din egen!
På mange opfordringer fortsætter Foreningen tilbuddet med hyggelige, opbyggelige og
mættende madkurser, hvor man sammen med andre kan lave rigtig, italiensk mad eller mad
fra Middelhavsområdet.

Brug en aften om måneden på at lære at lave god mad, som vores mamma lavede det.
Kurserne er for alle, der har lyst til at tilbringe en hyggelig aften sammen med andre, mens vi
laver mad og spiser sammen.
Der kræves ingen forudsætninger, kun at man kan lide god mad og godt selskab og at man
kan holde på en kniv og en gaffel.
Læs mere på dette LINK
http://www.dante-alighieri.dk/den-bedste-middelhavskoekken-i-aarhus-dit-egen/
Italienske specialiteter.
Det er igen lykkedes os at få en gros – firmaet www.eurosama.dk at lukke op for salg til
private. Næste gang er fredag den 3. februar kl. 12-17.
Vi fralægger os ethvert ansvar hvis nogen kommer til at forkøbe sig i oste, pølser, skinker,
vine eller i andre af de billige og lækre fristelser.
Alle er velkomne og der skal ikke reserveres, man kommer bare med venner, bekendte,
familie og ubekendte. Adressen er: Læsøvej 7, 8382 Hinnerup
Den italienske kulturelle forening åbner sæsonen om 10 dage.
Se programmet på www.dante-alighieri.dk
Kom med til Italien
Kurser med valg mellem italiensk sprog, mad, maling/akvarel, eller bridge – og lat
kombineret med fantastiske natur og kulturoplevelser. Se www.iis.dk
NB: Du modtager denne mail fordi du har været medlem af Den italienske Forening, Societá Dante Alighieri, eller fordi du har været tilmeldt mailinglisten
og kurser i italiensk sprog eller mad. Hvis du ikke længere ønsker at modtaget nyhedsmails fra Dante Alighier, så send en mail til mail@dante-alighieri.dk
og i emnefeltet skrives: Frameld nyhedsmail.
Nede i selve mailen skrives navn. Vær opmærksom på, at du måske modtager mailen videresendt fra en tidligere mailadresse, fra en sambos mailadresse
eller andet. Så kan vi ikke finde din adresse på vores mailingliste. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan for sammen at finde den første adresse og få dig slettet.
Men det kræver nogle gange din hjælp. Vi beklager, for det er ikke meningen at spame, kun at gøre dig glad!

