
XV SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO 2015
L’ITALIANO DELLA MUSICA, LA MUSICA DELL’ITALIANO

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Den 15. italienske sproguge - 19.-24. oktober 2015

Det italienske sprog i musikken, musikken i det italienske sprog

Tirsdag d. 20. oktober – kl. 19.30
Litteratur
Den rasende Roland
Lektor em. Lene Waage Petersen præsenterer den første 
danske oversættelse af et større udvalg af Ludovico  
Ariostos ridderdigt fra 1516 og giver et indblik i digtets 
betydning for musik og malerkunst. Oplæsning af ud-
valgte dele af Prof. em. John Pedersen. På dansk.

Efter arrangementet byder Kulturinstituttet på et glas vin.

Onsdag d. 21. oktober - kl. 19.00 
og mandag d. 26. oktober - kl. 12.00
Film
Il giovane favoloso
Film om den italienske digter Giacomo Leopardi. 
Leopardi er et vidunderbarn, der vokser op under 
faderens ubarmhjertige blik og desperat søger kon-
takt med verdenen uden for det kvælende hjem.
Del af projektet Grazie Gloria. Se mere andetsteds i programmet.

Torsdag d. 22. oktober  - kl. 19.30
Koncert
L’opera e la lingua italiana – La 
grande stagione del Melodramma
Sopran Angela Papale og pianist Fabio Marra vil 
i anledning af den italienske sproguge, der har 
musikken som fokus, fremføre enestående værker 

af Verdi, Ponchielli, Puccini og Tosta.
Efterfølgende byder Kulturinstituttet på et glas vin.

Tirsdag d. 27. oktober – kl. 19.30
En italiensk film om måneden
Me ne frego! Il fascismo e la lingua italiana
Instr.: Vanni Gandolfo, 2014. Genre: Dokumentar. 
Varighed: 58 min. Sprog: Italiensk med engelske under-
tekster. Historien om den fascistiske vilje til at skabe et 
nyt og unikt italiensk sprog i et land opdelt i mange dia- 

lekter. Instituttet og Caffé River byder på en espresso inden filmen.

Tirsdag d. 27. oktober – kl. 19.00
Koncert
Quartetto d’archi della Scala
Storslået koncert med et af de mest fremtrædende en-
sembler inden for kammermusik i Italien i disse dage.
Sted: Glyptoteket. Begrænset antal billetter.
Tilmelding på info.iiccopenaghen@esteri.it. 

Onsdag d. 7. oktober – kl. 19.30
Klassisk  koncert

Dorella Sarlo
Dorella Sarlo begyndte sine musikalske studier i 
sin hjemby Genova for derefter at fortsætte dem i 
bl.a.  Milano og Siena. Denne aften vil Dorella Sarlo 
fremføre værker af Schubert, Beethoven og Debussy. 
Efter koncerten byder Kulturinstituttet på et glas vin.

Fredag d. 9. oktober - kl. 16.00
Åbning af fotoudstilling

Italien i fokus
Fotografier af Henrik Bjerre fra hans talrige rejser til 
Italien. Henrik Bjerre er bl.a. tidligere konservator og  
bevaringschef ved Statens Museum for Kunst og har 
i fire årtier været ankermanden bag det enorme kon-

serverings- og bevaringsarbejde. Udstillingen kan ses på Instituttet frem 
til torsdag d. 5. november.  Efter arrangementet byder Kulturinstituttet 
på et glas vin.

Torsdag d. 15. oktober – kl. 19.30
Dans
Convivio 
Det moderne dansekompagni Ritmi Sotterranei 
opfører dette smukke værk om seks kroppe, seks 
stemmer og seks blik på verden, der mødes i et  
enkelt rum. Koreografien er et spil mellem forskellige 

dansestilarter- og teknikker.

Onsdag d. 21. oktober – kl. 20.00
Teater
Marathon
Skandinavisk premiere på den engelske oversæt-
telse af Edoardo Erbas teaterstykke, instrueret af 
Ian Burns. En medrivende fortælling om venskab og  
hukommelse. Arrangeret af That Theatre Company.
Sted: Krudttønden.Serridslevvej 2, 2100 København.
Pris pr. billet: 165 kroner. Instituttets medlemmer til-

bydes en reduceret pris på 135 kroner. Se mere herom på vores hjemme-
side. Det vil være muligt at opleve forestillingen frem til d. 21. november.
For køb af billetter se www.billetten.dk eller www.teaterbilletter.dk

Torsdag d. 29. oktober – kl. 19.30
Bognyt
Versilia nascosta
Simonetta Battista vil præsentere genudgivelsen 
af bogen Versilia nascosta af Alessandro Raffaelli. 
Bogen er en hyldest til byen Versilia i Toscana, som 
Raffaelli kendte indgående og elskede at udbrede 
kendskabet til. På italiensk.
Kulturinstituttet byder på et glas vin ved 
arrangementets afslutning. 

Det Italienske Kulturinstitut
Istituto Italiano di Cultura

Ambasciata d’Italia 
Copenaghen

Der tages forbehold for ændringer i de beskrevne arrangementer.
Eventuelle ændringer kan ses på www.iiccopenaghen.esteri.it

Program oktober - december 2015
Programma ottobre-dicembre 2015



Italienske film i Gloria Biograf
Filmrække fra august 2015 til marts 2016 af otte 
nyere italienske film. Arrangeret i et samarbejde 
mellem Det Italienske Kulturinstitut, Gloria 
Biograf og Rai Cinema med støtte fra Det 

Danske Filminstitut, Københavns Kommune og Nordea-Fonden.

Onsdag d. 18. november - kl. 19.00 
 og mandag d. 23. november - kl. 12.00
Sacro GRA
GRA (Grande Raccordo Anulare-ringvejen) er Italiens 
største urbane motorvej. Filmen beskriver livet  
omkring den store motorvej, der omkranser Rom. 
Langt fra de kanoniserede steder udgør GRA et sam-
lingspunkt for historier i et ekspanderende univers på 
Roms sidelinje.

Onsdag d. 16. december - kl. 19.00 
og mandag d. 21. december - kl. 12.00
La sedia della felicità
Det sidste værk af Carlo Mazzacurati. Kosmetologen 
Bruna hører gennem sit arbejde om en skat skjult i en 
antik stol. Sammen med tatovøren Dino tager hun på 
en fantastisk rejse for at finde den. Trods fortællingens 
eventyrlige udtryk formår Mazzacurati at skabe en 

troværdig og ægte historie om jagten på den sande rigdom. 

Sprog: Italiensk med engelske undertekster.
Kontakt biografen for billetter og yderligere info: www.gloria.dk
Pris: Aftenforestilling: 90 kr. Middagsforestilling: 20 kr.
Sted: Rådhuspladsen 59, 1550 København V.

Torsdag d. 3. december – kl. 19.30
Bognyt
Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
Stefano Grandesso vil præsentere anden udgave 
af monografien om Bertel Thorvaldsen, der skildrer 
hans kunstneriske karriere i Rom. Bogen foreslår helt 
nye fortolkninger af den komplekse, poetiske billed- 
hugger. Direktør for Thorvaldsens Museum Stig Miss 

og medforfatter Laila Skjøthaug vil være til stede ved arrangementet, som 
afsluttes  med et glas vin samt salg af bogen til evt.  interesserede.  På  engelsk.

Torsdag d. 10. december - kl. 19.30  
Foredrag
Krybben - Historien om en italiensk 
juletradition. 
Cristina Tibo Hansen vil fortælle om julekrybben, 
som den dag i dag er synonym med jul i Italien. Dette 

gamle religiøse fænomen blev til efter ønske af den hellige Frans i 
1223 og har holdt sig levende lige siden. På italiensk. Tekster på dansk. 
Arrangeret af Società Dante Alighieri. Efterfølgende bydes på et glas vin.

Italiensk musik i Trinitatis Kirke
Pilestræde 67, 1112 København K

Fredag d. 30. oktober - kl. 16.30
Concerto Copenhagen
Gratis fredagskoncert. Oplev den italienske 
stjerneoboist og dirigent Alfredo Bernardini 
som  musikalsk  leder for dette barokorkester.
 
Fredag d. 6. november – kl. 16.30
Italienske Perler
Gratis fredagskoncert. Sjælden vokalmusik 
af komponisterne Cima, Merulo, Caldara og 
Carissimi. Der spilles på det italienske orgel. 

Lørdag d. 14. november – kl. 15.00
Monteverdis Maria Vesper
Monteverdis mesterværk opført af Trinitatis 
Kantori og Trinitatis Barokorkester. Instituttets 
medlemmer tilbydes en reduceret pris. Mere 

info på Instituttets hjemmeside. Koncerten gentages d. 15. november kl. 
16.00 i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød.

Torsdag d. 5. - søndag d. 15. november
Dokumentarfilmfestival
CPH:DOX 2015

Dette års dokumentarfilmfestival byder på flere italienske film, bl.a. en 
enkelt verdenspremiere. Se mere på www. cphdox.dk

Tirsdag d. 10. november - kl. 19.30
Dans
I Bislacchi. Omaggio a Fellini
Dansetruppen Artemis Danza vil opføre denne  
forestilling, der er inspireret af filmskaberen 
Federico Fellinis univers. De genkalder og genop-

finder billeder, scener og karakterer til tonerne af Nino Rotas melodier. 

Onsdag den 18. november - kl. 19.30 
Foredrag
’I’ et under prikken  
Morten Beiter er freelance-journalist og arbejder 
bl.a for Weekendavisen og DR. Foredraget er til- 
knyttet hans bog Passione: mennesker og mad i 
Italien fra 2014. På dansk. Arrangeret af Società 
Dante Alighieri. Efterfølgende bydes på et glas vin.

Tirsdag d. 24. november – kl. 19.30
En italiensk film om måneden
L’ultima ruota del carro
Instr.: Giovanni Veronesi, 2013. Genre: Comedy- 
drama. Varighed: 113 min. Sprog: Italiensk med  
engelske  undertekster. Historien begynder i 1967 og  
følger  Ernestos  rejse  fra  dreng  til  mand, mens 
beskueren ledes gennem Italien med referencer til 
virkelige hændelser. Instituttet og Caffé River byder 
på en espresso inden filmen.

 Information informazioni
Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup. Tlf. 39 62 06 96; 
Åbningstider: mandag, tirsdag: 9-17; onsdag, torsdag: 9-16; fredag: 9-15. 
Henvendelser vedr. bibliotek og sprogkurser mellem kl. 12 og 14. Hjem-
meside: www.iiccopenaghen.esteri.it
E-mail: iiccopenaghen@esteri.it  

Alle arrangementer finder sted på Det Italienske Kulturinstitut (10 minut-
ters gang fra Hellerup Station) med mindre andet er angivet i program-
met. Dørene åbnes ca. en halv time før arrangementets start. Hvis ikke 
andet er anført, er det gratis at deltage i Instituttets arrangementer.    

Medlemskab af Det Italienske Kulturinstitut, gældende for et kalender-
år, koster 250 kr. (150 kr. for studerende, pensionister og medlemmer af 
Società Dante Alighieri). Indbetaling kun via netbank (funktion »indbeta-
lingskort«) på nr. +73< +84857971<. Angiv tydeligt navn og adresse. Vi 
kan ikke modtage kort, check eller kontanter.

Il programma completo in italiano è consultabile sul nostro sito: www.iiccopenaghen.esteri.it
Ønsker du at modtage nyhedsbreve om kulturinstituttets aktiviteter pr. mail? Send din mailadresse til: segreteria.iiccopenaghen@esteri.it

Medarbejdere: Direktør Fabio Ruggirello; Regnskabsafdeling Caterina Te-
sta; Sekretariat og sprogkurser Eva Grieger-Rene; PR- og oplysningskon-
tor Mario Rametta; Direktionsassistent og bibliotek Roberto Valesin.

Billeder på forsiden: »Udsigt til Peterskirkens kuppel fra Monte Mario den 
26. januar 1834« tegning af H.C. Andersen, Odense Bys Museer; Logo for 
den italienske sproguge;  Angelica si cela a Ruggiero, Giovanni Bilivert, 
1624; Brunelleschis kuppel på Domkirken i Firenze.

Det Italienske Kulturinstitut er
medlem af EUNIC Cluster Denmark   
www.eunic-online.eu/denmark

    Sponsorer    sponsor


