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Følgende arrangementer er en del 
af Den Internationale Uge for Itali-
ensk Sprog: La Settimana della Lin-
gua Italiana nel Mondo. 

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo afhol-
des hvert år i oktober på foranledning af Det Ita-
lienske Udenrigsministerium. Hvert år vælges et 
nyt tema, som belyser et bestemt område inden for 
sprog og sprogbrug. I år er temaet: "L'italiano e la 
rete, le reti per l'italiano". La Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo afholdes verden over af bl.a. Ita-
lienske Kulturinstitutter, konsulater, universiteter og 
Società Dante Alighieri-foreninger under patronat af 
Den Italienske Præsident.

Foredrag                                                           kl. 19.30
L’italiano irretito o una (nuova) rete di varietà?
v. Fabio Rossi, PhD og professor i italiensk lingvistik 
ved Università degli studi di Messina.
Velvidende at journalister og ikke-lingvister beklager 
sig over det italienske sprogs aktuelle tilstand, kon-
junktivens død, de slag, det italienske sprog påfø-
res på nettet (fra stavefejl til "misbrug" gennem for-
kortelser, fra humørikoner til syntaktiske afbrydelser 
osv.), er det muligt at påvise, at nettet ikke kun har 
beriget det komplekse system af lingvistisk diversi-
tet, men også tilvejebragt dyrebare værktøjer til un-
dersøgelse og fremme af italiensk sprog i verden. Fa-
bio Rossi vil vise eksempler på og diskutere de mest 
interessante træk ved en sådan berigelse og kom-
pleksitet.
Foredraget er på italiensk.
Efter foredraget byder Kulturinstitutet på et glas ita-
liensk vin.

Foredrag                                                       kl. 14.15-16.00
Diasistema e lingue del web: 
neostandard e nuovi semicolti?
Foredrag på Københavns Universitet ved Fabio Ros-
si, PhD og professor i italiensk lingvistik ved Univer-
sità degli studi di Messina.
Fabio Rossi vil analysere og vise eksempler på In-
ternettes forskellige “sprog” ud fra den overbevis-
ning, at det ikke længere er muligt at reducere et 
så kompleks og multifacetteret kommunikativt uni-
vers som Internettet til én enkelt sprogvariant. Noget 
som mange italienske sprogforskere ellers insisterer 
på. Fabio Rossi  vil belyse stereotyper indenfor com-
puter- og internetkommunikation og indenfor begre-
ber som “italiano popolare” og “lingua dei semicolti” 
(de semi-kultiveredes sprog).

Foredraget er på italiensk.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Københavns Universitet, Søndre Campus, lokale 
27.0.09, Njalsgade 136, 2300 København S.

Bogpræsentation                                             kl. 19.30
Roms fontæner
Præsentation af den nye udgivelse Roms fontæner 
med fotografier og tekst af Henrik Vester Jørgen-
sen. Bogen er en fotodokumentarisk præsentation 
af ca. 40 udvalgte fontæner. Hver fontæne beskrives 
bl.a. i et politisk og historisk perspektiv, med even-
tuelle anekdoter samt forfatterens egen fortælling. 
Opslagsværket beskriver også fontæners og aquæ-
dukters betydning for Rom, fra romertiden og frem 
til renæssancen, samt i nutiden. Bogen indeholder 
yderligere et håndtegnet kort, som viser fontæner-
nes placering i byen.
Forfatter Henrik Vester Jørgensen vil selv være til 
stede og vil introducere publikum for bogen. Det vil 
være muligt at købe bogen (MobilePay) til 200 kr.
Arrangementet er på dansk.
Kulturinstituttet byder på et glas italiensk vin.

Foredrag                                                              kl. 19.30
Renæssancehaven
ved landskabsarkitekt Annemarie Lund.
Annemarie Lund er landskabsarkitekt fra Den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole, ansvarlig for ud-
vikling, redaktion og tilrettelæggelse af tidsskriftet 
Landskab, forfatter til adskillige bøger om og guides 
til landskabsarkitektur, bl.a. Danmarks Havekunst III 
og Guide til dansk havekunst. Annemarie Lund vil i 
sit foredrag tage udgangspunkt i haver omkring Fi-
renze, med referencer til haver i Danmark. 
Foredraget er på dansk. 
Efter foredraget bydes på et glas vin.
Arrangeret af Società Dante Alighieri København.

Foredrag                                                             kl. 17.30
Best Italian Researcher in Denmark
Den 8. juni 2018, i anledning af den italienske na-
tionaldag, uddelte Den Italienske Ambassade den 
første udgave af B.I.R.D.-prisen (Best Italian Re-
searcher in Denmark) til tre forskere, som har ud-
mærket sig med hver deres bidrag til forskning gen-
nem innovative teknikker og professionalisme i hver 
af de tre af Det Europæiske Forskningsråd (ERC) 
definerede sektorer, Natur- og ingeniørvidenskab 
(PE), Samfunds- og humanistiske videnskaber (SH) 
og Biovidenskaber (LS): Giacomo De Palma, Valeria 

Guerrieri og Claudia Nastasi.
Udover de tre vinderes fremragende teoretiske for-
beredelse, har det høje niveau af forskning og den 
stærke tilpasningsevne i dansk sammenhæng bety-
det, at de tre vindere har udmærket sig blandt hund-
redvis af italienske forskere i Danmark.
D. 15. november kl. 17.30 vil de tre vindere fortælle 
om deres forskningsprojekt, deres akademiske erfa-
ring i Danmark og deres fremtidsmuligheder.
Som afslutning byder Det Italienske Kulturinstitut på 
en let italiensk buffet og et glas vin.
Arrangementet er på engelsk.
Entré er gratis, men tilmelding er nødvendig gennem 
Kulturinstituttets hjemmeside.

Følgende arrangementer er en del af 
Den 3. Internationale Uge for Itali-
ensk Mad, La Settimana della Cucina. 
La Settimana della Cucina  afholdes 
hvert år i november på foranledning 

af Det Italienske Udenrigsministerium i tæt sam-
arbejde med MiPAAFT (Ministeriet for Landbrug, 
Fødevarer, Skovbrug og Turisme) Organisationen 
af La Settimana della Cucina omfatter alle offentlige 
og private aktører, der repræsenterer det italienske 
køkken og Italien i verden.

Koncert                                                              kl 19.30
Gioacchino Rossini, geni og livsnyder
ved 19th Century Guitar Duo, Michele Costantini og 
Alessandro Radovan Perini.
I anledning af 150-året for Rossinis død.
Gioacchino Rossini efterlod sig uovertrufne musi-
kalske værker, som er uforgængelige i kraft af de-
res skønhed, originalitet og vitalitet. Det italienske 
geni brugte dog også sin sprudlende kreativitet på 
en anden stor lidenskab i sit liv, nemlig god mad, og 
han opfandt mange raffinerede og lækre opskrif-
ter såsom "Tournedos Rossini". I anledning af 150-
året for hans død præsenterer 19th Century Guitar 
Duo en koncert med nogle af de mest berømte vær-
ker og operaarier omskrevet til to guitarer. Imellem 
musikstykkerne vil de to guitarister fortælle under-
holdende anekdoter (på engelsk) om den italienske 
maestros ekstraordinære liv og hans forhold til ”la 
tavola”, maden.
Efter koncerten byder Kulturinstituttet på en smags-
prøve på en af Rossinis berømte opskrifter samt et 
glas italiensk vin.
Entré er gratis, men tilmelding er nødvendig gennem 
Kulturinstituttets hjemmeside.

15.
nov

14.
nov

2.
nov

22.
nov



Det Italienske Kulturinstitut
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup

Tlf: 39620696
E-mail: iiccopenaghen@esteri.it

www.iiccopenaghen.esteri.it
www.facebook.com/detitalienskekulturinstitut

Instagram: iiccopenaghen

Åbningstider:                               Orario di apertura:
mandag, tirsdag: 9.00-17.00    lunedì - martedì: 9.00-17.00
onsdag, torsdag: 9.00-16.00     mercoledì - giovedì: 9.00-16.00
fredag: 9.00-15.00                    venerdì: 9.00- 15.00

Alle arrangementer finder sted på Det Italienske Kulturinsti-
tut (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 arrangemen-
ter. Eventuelle ændringer kan ses på Kulturinstituttets hjem-
meside 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 medlems-
fordele på Kulturinstituttets hjemmeside.

Medarbejdere:
Regnskabsafdeling: Caterina Testa; Sekretariat og sprogkur-
ser: Nina Munch; PR- og oplysningskontor: Mario Rametta; Di-
rektionsassistent og bibliotek: Roberto Valesin.

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

Sponsorer:
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#vivereallitaliana

En italiensk film om måneden                      kl. 19.30
L’abbuffata
Instruktør: Mimmo Calopresti. År: 2006 
Varighed: 102 min. Genre: komedie 
Sprog: Italiensk med engelske undertekster
Filmen fortæller historien om tre unge, som sætter 
sig for at lave en spillefilm om deres lokalområde og 
en længe ventet kærlighedshistorie, hvori de ind-
drager nogle af de lokale i den lille by Diamante på 
Calabriens vestkyst. Da nyheden spredes at en be-
rømt skuespiller deltager (Gérard Depardieu), sæt-
ter hele byen sig på den anden ende for at organi-
sere en kæmpe fest, som bliver et sandt “abbuffata”, 
ædegilde.
Inden filmen begynder byder Kulturinstituttet på en 
espresso venligst sponsoreret af Caffé River.

Grazie Gloria er en filmrække af nye-
re 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 for-
middagsvisning den efterfølgende mandag kl. 12.00 
til reduceret billetpris. Grazie Gloria er organiseret i 
samarbejde med Rai Cinema. Filmene er med itali-
ensk tale og engelske undertekster. Første filmfrem-
visning i rækken er d. 5. december. 
Se mere på www. gloria.dk

Teater                                                             kl. 19.30
Lu Santo Jullare Francesco 
Iscenesat af Mario Pirovano.
Lu Santo Jullare Francesco er en forestilling af No-
belprisvinder Dario Fo og omhandler Den Helli-
ge Frans af Assisi, grundlægger af Franciskaner-
ordenen, bestående af en monolog, hvori et utal 
af forskellige personligheder fra Den Hellige Frans' 
tid tager form: paver og kardinaler, soldater, bøn-
der, markedssælgere, munke og stenbrydere. Per-
sonificeringen af Den Hellige Frans fremstiller ham 
både provokatorisk, modig og ironisk, idet Den Hel-
lige Frans selv beskrev sig som “jullare di Dio”, Guds 
gøgler, netop i samme år som Kejser Federico II for-
bød gøgleri.
Efter forestillingen byder Kulturinstituttet på et glas 
italiensk vin.

Tilmeld dig Det Italienske Kulturinstituts nyhedsbrev 
og bliv opdateret om arrangementer m.m.


