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ITALIENSK
for fuld udblæsning
- un tuffo nel mondo italiano
Kunst, natur, historie, gastronomi, film og ”la dolce vita”.
Er Italien din interesse og din passion? Da er dette kursus noget for
dig. I fire dage vil vi ved hjælp af
film, billeder og musik bevæge os
igennem aspekter af Italiens
sprog og kultur.
Kurset holdes på italiensk
(B niveau).
Interessante og modige
kvindelige kunstnere.
Vi skal se og høre om interessante kvindelige Renæssance- og
Barokkunst-nere, bl.a. Sofonisba
og Artemisia.
Kvinder, nøgenhed og smykker.
Vi vil gå på opdagelse i kunstens forunderlige verden og se,
hvordan og hvorfor moden i
forskellige historiske perioder har
dækket, afklædt eller dekoreret
den kvindelige krop.
Rejsen går til…
Der vil også være præsentationer
fra italienske regioner og en virtuel tur hvor vi går på opdagelse
i historie, kunst, arkitektur og
familieliv. En af regioner vil være
Sicilien. Vi skal høre om la cucina
italiana, mad og madhistorie.

Sofonisba
Artemisia

Film. Fellini eller Sorrentino?
Om aften vil vi se film og tale om
det. Kurset byder på workshops,
hvor deltagerne får mulighed for
at tale italiensk.
Vi skal selvfølgelig også smage
på italiensk gastronomi og vin.
Kurset er tilrettelagt og afholdes
af Alessandra Sicuro, cand. mag.,
kulturformidler og underviser på
Studieskolen i Kbh. og ved hendes firma (Italiaviva.dk).
Alessandra har været ekstern
lektor på Copenhagen Business School, har undervist ved
Folkeuniversitet i København, og
har arbejdet ved Det Italienske
Kulturinstitut og Italiens Handelskontor. Desuden er hun udøvende
kunstner. (alessandrasicuro.com).

Italiensk vin og mad

Sicilien, Castiglione di Sicilia

Bidrager som foredragsholder:
Francesca La Fiora, Ph.d.-grad
i filosofi. Hun forsker på Søren
Kierkegaard Forskningscenteret
i København, hvor hun er i gang
med at oversætte Kierkegaards
“Opbyggelige Taler i forskjellig
Aand” fra 1847. Hun har specialiseret sig i undervisning i italiensk
for udlændinge.
Film: Fellini eller Sorrentino?

