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Fotoudstilling
kl. 19.30
Fortid og nutid i en lille bjergby på Sicilien
Fotografier af lektor, cand. scient. Henning Schultz.
Henning Schultz besøgte den lille by Motta Camastra på Sicilien første gang i 1971. Byen havde dengang 1400 indbyggere. Det er siden blevet til utallige
besøg og ca. 2.500 fotografier. Denne udstilling viser
i fotos, hvorledes byen så ud for ca. 45 år siden og i
dag med sine nu kun 900 indbyggere.
Henning Schultz vil selv være tilstede og præsentere udstillingen.
Efterfølgende byder Kulturinstituttet på et glas vin.
Udstillingen kan ses frem til d. 21. september 2018
Filmfestival
OFF
Odense International Film Festival er en Oscar-kvalificerende kortfilmfestival med et varieret og eksperimenterende filmprogram o.m.m.
I år er der tre italienske film på programmet:
Happy Today af Giulio Tonincelli
Cena D’Aragoste af Gregorio Franchetti
Piove af Ciro D’Emilio
Instruktørerne Giulio Tonincelli og Gregorio Franchetti vil være til stede ved visningerne.
For tidspunkter, billetter og meget mere se: www.
filmfestival.dk
Sted: Festivalen finder sted i området omkring
Brandts Klædefabrik, Odense
En italiensk film om måneden
kl 19.30
Puccini e la fanciulla
Instruktør: Paolo Benvenuti År: 2008
Varighed: 84 min. Genre: drama
Doria Manfredi er tjenestepige i huset hos komponisten Puccini. En dag opdager Doria en affære i familien, og det kommer til at have frygtelige konsekvenser for Doria og for hele familien.
Inden filmen byder Kulturinstituttet på en espresso
venligst sponsoreret af Caffé River.
Koncert
kl. 18.30
Italiensk og japansk koncert i Ny Carslberg Glyptotek
Koncerten er arrangeret af Den Italienske Ambassade og Det Italienske Kulturinstitut i samarbejde med
Den Japanske Ambassade i København.
Musikerne Yuko Yasui (violin), Minako Ito Christiansen (piano) og Ai Tashiro (fløjte) vil fremføre japansk
musik af Rentaro Taki og Toru Takemitsu samt en
tribut til Giuseppe Verdi og Ennio Morricone. De
italienske sangere og musiker Cinzia Forte (sopran),

Raffaele Abete (tenor) og Francesco Massimi (piano)
vil fremføre et program baseret på operaen Madame
Butterfly af Giacomo Puccini.
Entré er gratis, men tilmelding er nødvendig, idet
pladserne er begrænsede. Se mere på Det Italienske Kulturinstituts hjemmeside: www.iiccopenaghen.
esteri.it
Sted: Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556
København

16.
sep

19.
sept

Koncert
kl.16.30
La Sardegna incontra Copenaghen
Arrangeret af Fondazione Maria Carta og foreningen Incantos. Koncerten fremføres af duoen Fantafok, ved Andrea Pisu og Vanni Masala på launeddas og harmonika, samt sanger Manuela Mameli.
Inden koncerten vises en kort film om den sardiske
sangerinde Maria Carta.
Som afslutning byder Ristorante San Giorgio og
foreningen Incantos på en let buffet af sardiske specialiteter. Tilmelding er nødvendig gennem Kulturinstituttets hjemmeside.
Foredrag
kl. 17.00
Verdis fiasko: ’Un Giorno di Regno’
Ved Cand.mag. i musikvidenskab og formidling
Bjørn Steding-Jessen.
Selv de største mestre fejler. Også Verdi. Uropførelsen i 1840 af den tidlige komiske opera ’Un Giorno
di Regno’ blev en eklatant fiasko, som Verdi og hans
utallige beundrere efterfølgende forsøgte at glemme.
Foredraget er en del af festivalen Golden Days, som
i år præsenterer temaet Historiens B-sider.
Billetter købes på www.flexbillet.dk/dia. Pris: 75 kr.
Medlemmer af Det Italienske Kulturinstitut: 55 kr.
Sted: Den Italienske Ambassaderesidens, Fredericiagade 2, 1310 København K.

19.

Foredrag
kl. 19.30
Italienske sproglige og kulturelle vareprøver
De nye kandidater fra det italienske fakultet ved
Københavns Universitet vil forelægge deres forskning om udvalgte emner inden for italiensk kultur og
sprog. Arrangementet er på dansk og lidt italiensk.
Arrangeret af Società Dante Alighieri København.
Som afslutning bydes på et glas vin.

20.

Koncert
kl. 19.30
Concerto Italiano
Ved pianist og komponist Luciano Bellini.
Luciano Bellini er komponist, orkesterleder og en >>

sep

sept

<< national og internationalt anerkendt pianist. Luciano Bellini vil blandt andet fremføre musikstykker
af Verdi, Puccini og Rossini samt Busoni, Malipiero,
Castelnuovo Tedesco og Berio
Efter koncerten byder Kulturinstituttet på et glas vin.

25.

En italiensk film om måneden
kl. 19.30
Gente di Roma
Instruktør: Ettore Scola År: 2003
Varighed: 100 min Genre: dokumentar / komedie
Filmen er en kærlighedserklæring til den moderne
by Rom af den prisvindende instruktør Ettore Scola. Filmen bevæger sig et sted mellem fiktion og dokumentar.
Inden filmen byder Kulturinstituttet på en espresso
venligst sponsoreret af Caffé River.

30.

cph pix
Italian day
Cph pix, 27. september- 10. oktober, er Danmarks
største spillefilmfestival og viser de nyeste film fra
hele verden. D. 30. september afholdes "Italian day"
med en screening af flere italienske film med tilstedeværelse af instruktører m.m. For et udvalg af italienske film samt en hel dag med italiensk tema hold
øje med www.cphpix.dk

sept

sept

Følgende arrangement afholdes i anledning af Giornata del Contemporaneo. Italian Contemporary
Art, som er et internationalt initiativ sat i værk af MIBACT (Ministeriet for Kultur og Turisme) og AMACI
(Foreningen for italienske museer for samtidskunst).
I København i år er emnet Urbane landskaber.

10.
okt

Foredrag
kl. 19.30
Landscapes of fire. Burning open cities. Milan and
Copenhagen
Ved Raffaella Colombo, arkitekt og lektor ved Politecnico di Milano.
Raffaella Colombo vil fortælle om offentlige rum og
urbanitet. Om social dynamik og steders identitet.
Colombo vil tale om konstruktionen af en samtidsby og universitetsprojekter fra både Milano og København.
Foredraget er på engelsk. Efter foredraget byder
Kulturinstituttet på et glas italiensk vin.
Sponsorer:

De følgende arrangementer afholdes i anledning af den internationale uge for italiensk sprog, XVIII
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, som i år har undertitlen L'italiano e la rete,
le reti per l'italiano.

23.

Foredrag
kl.19.30
Dante Alighieri: Om veltalenhed på folkesproget
Foredrag ved Hanne Roer, lektor i retorik ved Københavns Universitet.
Dante skrev sin lille latinske afhandling, De vulgari
eloquentia, om veltalenhed på folkesproget omkring
1305, hvori Dante fremhæver sine egne digte som
modeller til efterligning! Foredraget er på dansk.
Efterfølgende bydes på et glas vin.
Arrangeret af Società Dante Alighieri København

26.

Koncert
kl. 19.30
Fra color che son sospesi
Ved pianist Francesca Cardone.
Koncerten er en kulturrejse mellem to europæiske
lande, der repræsenterer kunstnerens personlige
rejse, født i Italien og bosiddende i Østrig: Mozart,
Cimarosa og en særlig hyldest til Rossini samt Dantesymfonien af Franz Liszt.
Efter koncerten byder Kulturinstituttet på et glas vin.

okt

okt

30.
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2.
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En italiensk film om måneden
kl. 19.30
Il profumo del tempo delle favole
Instruktør: Mauro Caputo År: 2016
Varighed: 65 min Genre: dokumentar
En dokumentarisk film baseret på biografien "Sulla
fede" af instruktør, forfatter og dramaturg Giorgio
Pressburger (1937-2017). Instruktør Mauro Caputo
e producent Federica Crevatin vil være til stede og
præsentere filmen samt svare på spørgsmål bagefter.
Efter filmen byder Kulturinstituttet på et glas vin.
Foredrag
kl. 19.30
L’italiano irretito o una (nuova) rete di varietà?
Fabio Rossi, PhD og professor ved Università degli
studi di Messina.
I Italien beklager man sig over det italienske sprogs
aktuelle tilstand, hertil vil Fabio Rossi påvise, at internettet også beriger sproget.
Foredraget er på italiensk. Efter foredraget byder
Kulturinstituttet på et glas italiensk vin.
Fabio Rossi vil også holde et foredrag på Købehavns
Universitet torsdag d. 1. november med titlen "Diasistema e lingue del web: neostandard e nuovi semicolti?" Se mere herom på www.ku.dk

Dette kulturprogram er det sidste, jeg tilrettelægger. Jeg afslutter nu fem vidunderlige
år i Danmark, et ekstraordinært land, som
jeg har forelsket mig i for dets rigdom på
kultur, for den smukke natur, for danskernes
åbenhed og for dette samfunds utrolige evne
til at forene effektivitet med sindsro. Det har
været skønne år, hvor jeg har været så heldig
at udføre et spændende arbejde, nemlig at promovere italiensk
kultur i et land, som allerede er dybt forelsket i Italien, og at
lære mange mennesker at kende, hvis venskab jeg tager med
mig tusinder af kilometer væk herfra. Min indsats havde ikke
været mulig, hvis jeg ikke havde haft de ansatte på Instituttet
ved min side, et godt hold som med et præcist og vedvarende
arbejde har hjulpet mig hver eneste dag med at føre mange forskellige projekter ud i livet. Dem takker jeg inderligt. Tak til alle
jer for den interesse, varme og passion med hvilken I har fulgt
Instituttets arrangementer i disse år. København, Instituttet og
alle de mennesker, som er kommet her, vil altid have en særlig
plads i mit hjerte. Fabio Ruggirello
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.
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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