
Fra: Società Dante Alighieri (DK) 
Sendt: 6. november 2013 19:57 

Til: 'mail@dante-alighieri.dk' 
Emne: Nyt fra Società Dante Alighieri - Aarhus 

 
Vi sender hermed nogle nyttige links til Foreningens web-medlemmer. 
                                                                                                                                  
Gratis og skøn koncert: 
Et af Foreningens medlemmer har beskedent og venligt gjort opmærksom på en gratis koncert, i morgen 
torsdag den 7. november kl. 19.30 i Christianskirken, hvor der indbydes til koncert med  Aarhus kammerkor 
og Brass Band Senex. Selvom programmet ikke just er italiensk, så er vi dog sikre på, at det alligevel vil 
interessere mange af Foreningens musikglade medlemmer.  
Læs mere på: http://www.aarhuskammerkor.dk/3%20Dansk/Program%20til%20kor%20og%20orkester.pdf  
 
Link til dokumentaren på DRK: ”Italien et land i Koma”  
For de af medlemmerne, som ikke fik set det noget …  anderledes syn på Italien, som DRK sendte forleden 
aften, sender vi linket til udsendelsen: ”Italien et land i Koma”  
http://www.dr.dk/tv/se/dokumania/dokumania-italien-et-land-i-koma/ 
 
Besøg også Facebooksiden 
https://www.facebook.com/LittleItalyItalienskeDage 
 
-og se nyeste opslag og bl.a også  link til et foredrag som lektor ved Italienskstudiet i Kbh. Gert Sørensen 
netop har holdt i Videnskabernes Selskab: ”Italiens Krise”. Via linket kan man finde hele foredraget, som 
varer næsten en time,  på You Tube. Når man alligevel besøger facebook-siden,  må man da meget gerne 
både LIKE siden og DELE linket. 
Denne facebook-side er ved at gøre klar til mere intense omtaler af Little Italy,  De Italienske Dage 2014, 
som Foreningen igen bliver med-arrangør af. Ved at LIKE siden bliver man automastiks opdateret med nyt 
om og fra Italien og om de Italienske Dage. 
 
I dag blev den første spæde udgave af den  tilhørende hjemmeside sendt i æteren: www.littleitaly.dk Det er 
blot et udkast og meget mangler, men dog et tegn  på, at der nu arbejdes intenst på at gøre også næste års 
Little Italy til endnu en festlig, italiensk-Aarhusiansk begivenhed. De Italienske dage finder sted 11. – 13. 
april 2014. Ideer og forslag til aktiviteter og gerne også udstillere modtages med stor glæde via e-mail 
mail@dante-alighieri.dk  
 
 
.. og så det mere positive, og som frem for alt karakteriserer Italien: Livsglæden, maden, kulturen, 
historien, naturen  
                                   
Foreningen minder om de to næste arrangementer: 
 

 Onsdag den 20. november: “Italiens historie set gennem maden”.  Foredrag ved Rie Boberg. Læs 
mere på http://www.dante-alighieri.dk/?p=1180  

 Mandag den 2. december: Festlig sæsonafslutning med klassisk, italiensk guitarkoncert, foredrag 
om San Cataldo og med den herlige Middelhavsbuffet. Læs om ny tilmeldingsmåde og om adgang 
for medlemmerne  og mod symbolsk mer-betaling også for gæster og ikke-medlemmer på 
http://www.dante-alighieri.dk/?p=940 NB:   For at man kan være helt sikker på at få pladser til 
denne festlige galla-aften tilråder vi hurtigt billetbestilling og betaling, som nu foregår med 
Dankort via linket på omtalen af arrangementet. Det er næppe en god idé at vente til den sidste 
dag, hvor der så kan være udsolgt. 

 
 
Med venlige hilsner 
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
Comitato di Aarhus 
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