
 Program for det første semester 2014  
 
Januar Italiensrejse: Det fortryllende Alto Adige /Südtirol 
 Også i år arrangerer vi en Italiensrejse fra den 18-24 maj , til Alto Adige. Vi skal stifte 
 bekendtskab med egnens historie og nutid, mindre steder og større byer som Bolzano  og 
 Merano , den storslåede natur og den lokale gastronomi . På dansk . 
 Lørdag den 18.  kl. 14.00 , FOF Huset , Ordrupvej 60 , 2920 Charlottenlund  
 
Februar Den italienske familie i dag  

Der er for tiden meget fokus på den krise , der har ramt italiensk økonomi og politik . Under overfladen 
lurer en anden udfordring , som kan vise sig af afgørende betydning : familien og reproduktionen af det 
italienske samfund . Den italienske familie - struktur har længe været under forandring . Men hvordan? 
Hvorfor? Og med hvilke konsekvenser? I dette foredrag forsøger lektor i samfund og globalisering , 
Bjørn Thomassen at komme med nogle svar . På dansk .  I samarbejde med IIC . 
Tirsdag 11.  kl. 19.30 ,  Det Italienske Kultur Institut , Gjørlingsvej 11 , 2900 Hellerup   

 
Marts            Giottos freskomalerier i  Scrovegnikapellet i Padova 
 Giuliano Pisani fortæller spændende og medrivende om freskomalerierne fra allegorierne om dyder og 
 laster til den religiøse symbolik . Om Jesu historie og menneskets frelse – en opfordring til at meditere 
 over meningen med livet . På italiensk med et kort resumé på dansk . 
  I samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut 
 Torsdag den 27. kl.19-30 ,  Det Italienske Kultur Institut , Gjørlingsvej 11 , 2900 Hellerup 
 
 Giottos hemmelige ansigter 
 Den klassiske filolog Giuliano Pisano andet foredrag . I 2008 udgav han bogen ”Giottos hemmelige 
 ansigter”. Scrovegnikapellet bliver en maleriets  ”Guddommelige Komedie”, hvor Giotto skildrer den 
 jordiske og overjordiske frelsensvej for menneskeheden . Foredraget munder ud i et panorama over 
 Padova på den store malers tid . På italiensk med et kort resumé på dansk . I samarbejde med 
 Studieskolen 
 Lørdag den 29. kl. 14.00 , Studieskolen , Borgergade 12 , København K. 
  
April Fra cyklismens verden 
 Mikael Kyneb var tidligere professionel cykelrytter igennem 5 år. Derefter har han været kropsterapeut 
 for Team Saxo Bank.  Med   Giro d’Italia i 2010 , hvor  Richie Porte var ny som professionel  men 
 sluttede som nr. 7 , vil Mikael fortælle lidt om livet som cykelrytter . Vi kommer til at høre om både 
 den aktive del forud for et stort løb , den mentale del og det rent kropsterapeutiske . På dansk . 
 Mandag den 28.  kl.19.30 , Medborgerhuset , Danasvej 30B  , Frederiksberg  , lok.1  
 
Maj Italienerne og Den Italienske Køkken  
 Hvad og hvordan spiser italienerne? Vaner , traditioner og nye tendenser belyses  i historisk kulturel og 
 social sammenhæng . Foredragsholder er Maria Cristina Tulisso lektor ved Københavns universitet. På 
 italiensk med et kort resumé på dansk . Aftenen slutter med en buffet. Pris 30 kr. for ikke-medlemmer 
 Tilmelding senest 30 april  tlf.45885713 eller dantealighieri@mail.tele.dk  I samarbejde med 
 Universitet 
  Tirsdag den 6. kl.18.00 ,  Københavns Universitet ,  Njalsgade 128 lok. 24. 4.01 
 
Juni Italienske gæster ved Den kongelige Opera.  

Operasanger Erik Harbo har udgivet cd’er og dvd’er med Det Kongelige Teaters operaforestillinger 
siden 1998 . I arkivet befinder sig en række optagelser med italienske gæstesangere og dirigenter . Der 
iblandt nogle meget kendte som Katia Ricciarelli , Tito Gobbi , Lamberto Gardelli og Giuseppe Patané . 
Erik Harbo vil fortælle om disse italienske kunstnere og om de forestillinger de har været med i og hvor 
han også selv har medvirket . På dansk .  I samarbejde med IIC 
Torsdag 12. kl. 19.30 , Det Italienske Kultur Institut , Gjørlingsvej 11  ,2900 Hellerup 


