5.

apr

11.
apr

16.
apr

Udstillingsåbning
kl. 17.30
Via Lattea / Milky Way
Læsø Kunsthal og Det Italienske Kulturinstitut fremhæver den særlige kunstneriske relation mellem
Danmark og Italien med en udstilling dedikeret til
den italienske maler Giovanni Meloni og den danske
skulptør og billedhugger Jørgen Haugen Sørensen.
Udstillingen åbnes af kurator Nina Wöhlk (på dansk).
Under udstillingsåbningen vil percussionist Einar
Nielsen optræde med en musikalsk performance.
Efterfølgende byder Kulturinstituttet på et glas vin.

16.
·21. maj

Koncert
kl. 19.30
Suono italiano
Guido Rimonda e Cristina Canziani opfører en koncert på piano og violin (stradivarius fra 1721). Programmet er sammensat af forskellig berømte musikstykker af bl.a. Gluck, Tartini og filmmusik af John
Williams.
Efter koncerten byder Kulturinstituttet på et glas vin.

19.

La Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo kl. 19.30
Den guddommelige sfære
Italiensk-danske udgravninger i Francavilla Marittima i Syditalien
Den Italienske Ambassade i Danmark og Det Italienske Kulturinstitut er vært for et seminar om et af de
forskningsområder, hvor det italiensk-danske samarbejde bærer størst frugt, nemlig arkæologi. Med
deltagelse af Gloria Mittica, Nicoletta Perrone, Maurizio Paoletti og Jan Kindberg Jacobsen. Arrangementet er på engelsk. Som afslutning byder Kulturinstituttet på en buffet af italienske specialiteter.
Tilmelding er nødvendig. Se Instituttets hjemmeside.

Grazie Gloria er en filmrække af nyere italienske film
i Gloria Biograf & Café, Rådhuspladsen 57, 1550 Kbh
V. med to visninger pr. film. En premierevisning om onsdagen kl.
19.00 med servering af italienske specialiteter og en formiddagsvisning den efterfølgende mandag kl. 12.00 til reduceret billetpris.
I samarbejde med Rai Cinema. Filmene er med italiensk tale og
engelske undertekster.
Se www. gloria.dk

18.
·23. apr

Tutto quello che vuoi
18. april kl. 19.00 og 23. april kl. 12.00
Instruktør: Francesco Bruni, 2017
Varighed: 106 min. Genre: Komedie.
Alessandro er en turbulent og uuddannet 22-årig fra
Rom. Han ansættes ufrivilligt til at gå eftermiddagsture med Giorgio, en ældre elegant herre og poet.
Bekendtskabet udvikler sig til en skattejagt i fortiden.

apr

24.
apr

Lasciati andare
16. maj kl. 19.00 og 21. maj kl. 12.00
Instruktør: Francesco Amato, 2017
Varighed: 102 min. Genre: Komedie
Toni Servillo (La grande bellezza, Il divo, Gomorra)
spiller en kold og afstandtagende psykoanalytiker,
indtil han en dag møder Claudia, en spøjs og eksentrisk 'personal trainer' med en medfødt evne til at
involvere alle omkring sig i sit rodede liv.

Foredrag
kl. 19.30
Håbet er ikke til salg: Et møde med Don Luigi Ciotti
Don Luigi Ciotti er italiensk præst berømt for sit
utrættelige arbejde på det sociale område, bl.a. bekæmpelse af alle mafiaer og organiseret kriminalitet.
Han vil præsentere den danske oversættelse af sin
bog "La speranza non è in vendita". Arrangementet
er på italiensk med dansk oversættelse.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.

8.

Teater
kl. 19.30
Serenata Viandante / Emigrantens Serenade
Commedia dell’Arte-show skrevet og instrueret af
Anna Penati. Skuespillere: Anna Penati og Marco
Zavarise. Produktion og distribution af Komediehuset. “Serenata Viandante” er en komedie, som omhandler èn af samtidens mest aktuelle emner, nemlig migration.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.

17.

Udstillingsåbning og art talk
kl. 17.00
Erman Izzi - “I’m not that”
En udstilling, som forholder sig til det traditionelle og
klassiske portræt og samtidens figurative kunst gennem kreativ brug af fotografiet og digital post-produktion. Kunstneren Erman Izzi vil selv være til stede ved åbningen.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.

19.

Teater
kl. 17.00
Per Bacco. Turbamenti di-vini
Forestillingen, skrevet og instrueret af Federica Altieri, er en veldrejet sammenblanding af poesi, musik, teater og kunstfilm. Sanger: Rina Skell, musikere: Marcello Allulli, Ermanno Baron, Marco Bonini
og film af Federica Altieri og Claudio Ammendola.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.
I samarbejde med Odin Teatret.

24.
·26. maj

København danner atter
rammen om den eksklusive designfestival, hvor publikum bliver inviteret indenfor i unikke showrooms,
heriblandt Den Italienske Ambassaderesidens.
Se mere på www.3daysofdesign.dk

maj

maj

Foredrag
kl. 19.30
Præsentation af bogen “Christiane Elisabeth Reimann. Il mistero di una danese”
Christiane Elisabeth Reimann (1888-1979) var den
første danske sygeplejerske med en akademisk grad
inden for sygepleje og den første lønnede "Executive
Secretary" ved International Council of Nurses (ICN).
Reimann var filantrop og kosmopolit og bosatte sig i
Italien. Hun har lagt navn til den prestigefyldte pris
Christiane Reimann-prisen. Forfatter Marcello Lo
Iacono fortæller om Reimanns liv og arbejde. Arrangementet er på italiensk med dansk oversættelse.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.
En italiensk film om måneden
kl. 19.30
Caravaggio, L’ombra del genio
Instruktør: Angelo Longoni, 2007
Varighed: 130 min. Genre: Drama		
En film om livet, lyset og skyggerne hos den berømte maler Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–
1610) Én af 1600-tallets største malere og særlig
kendt for sin brug af chiaroscuro-teknikken samt sit
iltre temperament.
Inden filmen byder Kulturinstituttet og Caffé River
på en espresso.

Italiensk filmfestival i Grand Teatret viser syv film,
der udgør et repræsentativt udpluk af den aktuelle italienske filmhøst. Til visse visninger vil instruktører el.lign.
være til stede. Filmene er med engelske undertekster.

29. april
·3. maj

2.

Cuori puri af Roberto De Paolis
Il colore nascosto delle cose af Silvio Soldini
Il contagio af Matteo Botrugno og Daniele Coluccini
L'Equilibrio af Vincenzo Marra
L'Intrusa af Leonardo Di Costanzo
Moglie e marito af Simone Godano
The place af Paolo Genovese
Se mere på www.grandteatret.dk
Grand Teatret, Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 Kbh.

maj

maj

29.
maj

En italiensk film om måneden
kl. 19.30
La bella gente
Instruktør: Ivano De Matteo, 2009
Varighed: 98 min. Genre: Drama
Susanna er psykolog og beskæftiger sig med voldsramte kvinder. Hun beslutter en dag at hjælpe en
ung voldsramt prostitueret ved at tage hende
>>

<< med

hjem. Det byder på uventede overraskelser.
Inden filmen byder Kulturinstituttet og Caffé River
på en espresso.

7.
jun

13.
jun

14.
jun

20.
jun

28.
jun

Teater
kl. 19.00
Being Leonardo Da Vinci -an Impossible Interview
Et ”umuligt interview” med den italienske renæssances helt store maestro Leonardo Da Vinci i anledning af 500 året for hans død (1519-2019). Instruktør og fortolker: Massimiliano Finazzer Flory. Med
deltagelse af Jacopo Rampini i rollen som interviewer. Forestillingen er på engelsk.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.
Udstillingsåbning
kl. 17.00
Dove viviamo
Fotoudstilling ved Osservatorio Fotografico i Ravenna, hvor der arbejdes med landskabs- og urbanscape fotografi. Kurator Silvia Loddo vil introducere
udstillingen efterfulgt af kurator Jens Erdmann Rasmussen og fotograf Gerry Johansson. Udstillingen er
en del af Copenhagen Photo Festival. Som afslutning
byder Kulturinstituttet på et glas vin.
Foredrag
kl. 19.30
Kommunen Valsolda samt det lokale kommunale
fællesskab Comunità Montana og dets bidrag til
Italiens samling 1848-70
Christian Kjellerup Hansen fortæller om frimureriets italienske vugge, og hvorledes frimureriet senere
havde indflydelse på Italiens samling.
Efter foredraget vil der være tid til spørgsmål og et
glas vin. Arrangeret af Società Dante Alighieri Kbh.
Koncert
kl. 19.30
Francesco Venerucci Trio, "Early Afternoon"
Pianist Francesco Venerucci i selskab med Tancredi
Emmi på kontrabas og Bruno Tagliasacchi Masia på
trommer præsenterer et program, som både er introspektivt og teatralsk med musikstykker fra egne
cd’er samt jazzversioner af klassiske komponister fra
det 20. århundrede.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.
Koncert
kl. 19.30
Hemingway. Il vecchio. Il mare
Simone Di Benedetto er improvisator, komponist,
kontrabassist, og vinder af Residenza d’Artista-stipendiatet ved Den Italienske Ambassade. Han vil
fremføre musik skrevet med inspiration fra bogen
”Den gamle mand og havet” af Ernest Hemingway.
Som afslutning byder Kulturinstituttet på et glas vin.

Det Italienske Kulturinstitut
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup
Tlf: 39620696
E-mail: iiccopenaghen@esteri.it
www.iiccopenaghen.esteri.it
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. Kulturinstituttet lancerer fra tid
til anden samarbejder med udvalgte restauranter, udstillinger,
koncertevents og filmfremvisninger, hvor medlemmer af Det
Italienske Kulturinstitut har mulighed for at opnå rabat ved
fremvisning af gyldigt medlemskort. Se de aktuelle medlemsfordele på Kulturinstituttets hjemmeside.
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
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