Fredag d. 7. juli – kl. 20.00
Koncert

Venedig. Vandet er en metaforisk bro
og fællesnævner. Udstillingen viser
landskaber fra Veneto, men også
akvareller af København, billeder som
giver både danskere og herboende
italienere en mulighed for at se byen
fra en ny vinkel.
Efter åbningen byder
Kulturinstituttet på et

Fabio Giachino Trio

Medvirkende: Fabio Giachino, klaver; Esben Laub von Lilienskjold,
trommer og Matthias Petri, kontrabas.
Den italienske pianist Fabio
Giachino har trods sin unge
alder for længst placeret sig
som en af Italiens vigtigste
arvtagere til en stolt europæisk jazzklavertradition.
Efter at have vundet en lang
række priser og jazzkonkurrencer er Fabio Giachino nu albumaktuel med NORTH CLOUDS, en
CD indspillet i København i efteråret 2016, hvor han havde vundet
Residenza d’Artista-stipendiatet ved Den Italienske Ambassade.
Musikken er komponeret af Giachino, og han spiller sammen med
to topmusikere fra den yngre generation, trommeslager Espen Laub
von Lilienskjold og bassist Matthias Petri samt gæsteoptræden fra
to rutinerede jazzsolister, Paolo Russo på bandoneon og saxofonist
Benjamin Koppel.
Koncerten er en del af Copenhagen Jazz Festival 2017. www.jazz.dk
Koncertsted: Cowbell / Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, Valby
Weekender 12. – 26. august - kl. 10.00-16.00
Koncert, udstilling, gastronomi m.m.

Italienske dage

v. Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum inviterer
til Italienske markedsdage udenfor og inde i museet. D. 12. og d.
26. august spiller fire italienske
brødre, Buono Brothers, italiensk
musik. D. 19. august præsenterer mezzo sopran Merete Laursen, bassist Simon Schelling samt pianist Kamilla Sørensen italiensk
klassisk musik. Al musik foregår i museets gård, hvor man også kan
nyde lidt at drikke. Alle tre lørdage vil der være guidede ture rundt
i museet. Musik og omvisninger er gratis, når museumsentréen er
betalt. På pladsen uden for museet sælges italienske madvarer og
design. Mere information følger om tilmelding, priser og yderligere
arrangementer på Instituttets hjemmeside eller på www.thorvaldsensmuseum.dk
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 Kbh K.
Mandag d. 21. august - kl. 19.30
Udstilling

Da Venezia a Copenaghen: paesaggi d’acqua

Af Alberto Cristini
Vand er udstillingens røde tråd. Vand, som løber gennem Po-flodens
delta, i floder gennem byerne i regionen Veneto og i særdeleshed i

glas vin.
Udstillingen kan ses fra d. 21. august til d. 4. september inden for Instituttets åbningstid.

Mandag d. 28 august – søndag d. 3. september 2017
Filmfestival

OFF, ODENSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, er Danmarks hyggeligste, modigste og mest
opfindsomme
kortfilmfestival med et varieret og
eksperimenterende filmprogram, tankevækkende
oplevelser, debatter, workshops, koncerter og meget
mere. Filmelskere fra hele
verden får her en unik
mulighed for at opleve nationale såvel som internationale kortfilm, som ellers aldrig ville nå
det store lærred.
I år er der to italienske film på programmet:
· Abraham af instruktør Ali Kareem Obaid
· Penalty af instruktør Aldo Iuliano
For tidspunkter, billetter og meget mere se: www.filmfestival.dk
Sted: Brandts Klædefabrik, Odense
Onsdag d. 13. september – kl. 19.30
Fotoudstilling

Det Sjælfulde Træ
Af Ingrid Bugge

Projektet startede, da Ingrid Bugge
sammen med Vigga Bro skulle købe
et juletræ i Italien. Midt i planteskolen
stod et hundrede år gammelt oliventræ. Det lignede to gamle mennesker i
en varm omfavnelse. Hun fotograferede det. Konceptet bag Det Sjælfulde
Træ er at vække en sensuel og eventyrlysten følelse hos beskueren gennem
værkerne og en enestående bog med
alle værkerne, som kompleteres af historierne bag de sjæl>>

>> -fulde træer.
Efter indvielsen byder Kulturinstituttet på et glas vin.
Udstillingen kan ses fra d 13. september til d. 6. oktober inden for
Instituttets åbningstid.
Onsdag d. 13. – søndag d. 17. september
Teater

Træet

V. Odin Teatret
Historiens Træ vokser livskraftigt og dødt. Børnesoldater og bedende
munke danser rundt om det sammen med krigsherrer, en opbragt
mor og en poets
datter, som, da hun
var barn, drømte
om at flyve væk
med sin far. To historiefortællere introducerer og kommenterer skikkelserne og handlingerne. I den syriske
ørken planter to yazidimunke et pæretræ for at kalde de forsvundne
fugle tilbage. I Nigeria hviler en mor i skyggen af glemslens træ med
sin datters hoved under armen, skjult i et græskar. En pige leger med
sine dukker omkring det træ, hendes far plantede, da hun blev født.
Hun grubler over, hvordan fugle ser jorden oppe fra luften. Historiens Træ bøjer sig til sidst under vægten af sine frugter og tilbyder
et hjem til fuglene, som flyver over tilskuernes hoveder. Men hvad
er det for fugle?
Varighed: 1 time 15 min. Pris: 40-165 kr.
Se også www. Odinteatret.dk eller www.teater-v.dk
Teater V i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, Valby
Fredag d. 15. september - kl. 17.00
Foredrag

Thorvaldsen og Canova,
den moderne skulpturs tilblivelse

Stefano Grandesso er blandt de førende eksperter i Europa inden for 1700- og 1800tals skulpturer og forfatter til bogen Berthel
Thorvaldsen (1770-1844). Stefano Grandesso
fører tilhørerne tilbage til oprindelsen af den
moderne skulptur. Han præsenterer det komplekse forhold mellem to giganter inden for
europæisk kunsthistorie, Berthel Thorvaldsen
og Antonio Canova. Igennem Canova og Thorvaldsens værker påvises den stadige dialog og
gensidige påvirkning mellem det klassiske og
det moderne, som har betydning for forståelsen af europæisk skulpturs historie i de sidste 250 år.
Foredraget er på engelsk.
Entré gratis. Tilmelding nødvendig til copenaghen.rsvp@esteri.it senest d. 10. september.
Den Italienske Ambassaderesidens, Fredericiagade 2, 1310 Kbh K.

Fredag d. 22. september – kl. 9.30–15.30
Seminar

Culture & Creativity as Key to Development

Practical proposals in pursuit of best practices and excellence.
CSR and cultural integration as key to innovation and
value: Ideas that change the world.
Seminar arrangeret af Società Dante Alighieri om integration og
udveksling mellem italiensk og dansk kultur til fremme for handel,
uddannelse og udvikling og som ”nøgle” til innovation.
Sprog: Engelsk med mulighed for spørgsmål på dansk og/eller
italiensk.
Tilmelding nødvendig til alessia.salvatori@hfconvention.eu
Tirsdag d. 26. september – kl. 19.30
En italiensk film om måneden

Pazze di me

Instruktør: Fausto Brizzi, 2013
Genre: Komedie. Varighed: 94 minutter
Sprog: Italiensk med engelske undertekster
Andrea er eneste mand i en familie med syv
kvinder. Alle medlemmer af familien er dysfunktionelle på hver sin måde. Da Andrea
møder den søde Giulia, lyver han for hende
og siger, at han er forældreløs. Andreas ene
søster er selvmordstruet, den anden søster
har en affære med Giulias far. Giulia gennemskuer hans løgn, og beder Andrea om at
vælge mellem hende eller familien.
Inden filmen begynder byder Kulturinstituttet på en espresso.
Onsdag d. 27. september - kl. 19.30

Scampoli di lingua e cultura italiana

Udklip af italiensk sprog og kultur.
De nye kandidater fra italienskfaget på Københavns
Universitet præsenterer deres forskning.
På italiensk og dansk.
Arrangeret af Società Dante Alighieri.
Efter arrangementet bydes på en let forfriskning.

Det Italienske Kulturinstitut
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup
Tlf: 39620696
E-mail: iiccopenaghen@esteri.it
Hjemmeside: www.iiccopenaghen.esteri.it
Facebook: www.facebook.com/detitalienskekulturinstitut
Åbningstider:
mandag, tirsdag: 9.00-17.00
onsdag, torsdag: 9.00-16.00
fredag: 9.00-15.00
Alle arrangementer finder sted på Det Italienske Kulturinstitut
(10 minutters gang fra Hellerup Station) med mindre andet er angivet i programmet. Dørene åbnes ca. en halv time før arrangementets
start. Hvis ikke andet er anført, er det gratis at deltage i Instituttets
arrangementer, og alle er velkomne.
Der tages forbehold for ændringer i de beskrevne arrangementer.
Eventuelle ændringer kan ses på Kulturinstituttets hjemmeside
www.iiccopenaghen.esteri.it
Medlemskab af Det Italienske Kulturinstitut
Tilmelding foregår gennem Kulturinstituttets hjemmeside
www.iiccopenaghen.esteri.it. Som noget nyt lancerer vi et samarbejde med udvalgte restauranter, udstillinger, koncertevents og filmfremvisninger, hvor medlemmer af Det Italienske Kulturinstitut har
mulighed for at opnå rabat ved fremvisning af gyldigt medlemskort.
Medarbejdere:
Direktør: Fabio Ruggirello; Regnskabsafdeling: Caterina Testa; Sekretariat og sprogkurser: Nina Munch; PR- og oplysningskontor: Mario
Rametta; Direktionsassistent og bibliotek: Roberto Valesin.
Det Italienske Kulturinstitut er medlem af EUNIC Cluster Denmark www.eunic-online.eu/denmark

Istituto Italiano di Cultura

28. september -11. oktober 2017
Cph pix er Danmarks største spillefilmfestival. Hvert år inviterer festivalen indenfor i biografmørket til 14 dage
med mere end 150 af de nyeste film fra hele verden. For et udvalg
af italienske film samt en hel dag med italiensk tema hold øje med
www.cphpix.dk
Vidste du, at du kan gå til italiensk på Det Italienske Kulturinstitut?
Vi udbyder kurser på alle niveauer. Se vores hjemmeside for mere
information. Tilmeldingsfrist d. 10. august 2017.

Det Italienske Kulturinstitut
Program juli-september 2017
Programma luglio-settembre 2017

Forsiden: Bertel Thorvaldsen, Ungdom eller sommer, 1836. Del af reliefserie. Marmor. 69 cm diameter.

