
Sommer-mini-italienskkurser
Hold 1                                  Niveau A1 
”Turist-kursus”
(Nybegyndere)
Underviser: Alba Granizio
Torsdag d. 27.6. kl. 13.00-16.00 og 
fredag d. 28.6. kl. 10.00-15.00 
(To undervisningsgange af henholds-
vis tre og fem timer)
Kursets formål er at tilskynde den 
italienske kommunikation. Vi formu- 
lerer simple sætninger til specifikke 
rejsebehov. Ordforrådet fokuseres 
på hilsner, personlige oplysninger, 
tal og priser samt spørgsmål og svar 
relateret til køb, bestilling af værelse, 
på restaurant og fritid generelt.

Hold 2                                  Niveau A1 
”Turist-kursus”
Underviser: Gianna Paterno 
Tirsdag d. 18.6. – fredag d. 21.6. – 
kl. 10.00-12.00 
(Fire undervisningsgange af to timer)
Kurset henvender sig til dem, der 
har taget et begynderkursus, og som 
planlægger sommerferie i Italien og 
gerne vil forberede sig med nogle 
gloser og faste vendinger samt en let 
forståelse af sprog og kultur.
Temaer pr. undervisningsgang:
• 1: Parlare di sé 
• 2: Al bar e al ristorante 
• 3: Chiedere informazioni in un uffi-
cio turistico 
• 4: Una bella vacanza

Hold 3                                  Niveau A1 
”Turist-kursus”
Underviser: Gianna Paterno 
Tirsdag d. 25.6. - tirsdag d. 16.7. – 
kl. 15.00-17.00 
(Fire undervisningsgange af to timer)
Kurset henvender sig til dem, som 
har taget et begynderkursus, og  som 
gerne vil forberede sig til sommerfe-
rie i Italien med nogle gloser og faste 
vendinger samt en let forståelse af 
sprog og kultur.
Temaer pr. undervisningsgang:
• 1: Parlare di sé 
• 2: Al bar e al ristorante 
• 3: Chiedere informazioni in un uffi-
cio turistico 
• 4: Una bella vacanza

Hold 4                                  Niveau A2 
”Turist-kursus”
Underviser: Alba Granizio
Torsdag d. 4.7. kl. 13.00-16.00 og 
fredag d. 5.7. kl. 10.00-15.00 
(To undervisningsgange af henholds-
vis tre og fem timer)
Kursus for turister med lidt  kendskab 
til italiensk, f.eks. fra begynderkur-
sus. Kurset vil fremme kommunika-
tionen under ophold i Italien. Vi 
lærer simple sætninger til specifikke 
rejsebehov. Ordforrådet fokuseres 
på hilsner, personlige oplysninger, 
tal og priser samt spørgsmål og svar 
relateret til køb, bestilling af værelse, 
på restaurant og på gaden.

Hold 5                                  Niveau B1 
Grammatikkursus
Underviser: Alba Granizio
Onsdag d. 7.8. og torsdag d. 8.8. kl. 
10.00-13.00 og fredag d. 9.8. kl. 
10.00-12.00 
(Tre undervisningsgange af hen-
holdsvis tre, tre og to timer)
Kurset henvender sig til kursister, hvis 
italienskkunnen svarer til B-niveau, 
men som ikke føler sig sikre i den 
grammatik, de har gennemgået. 
Målet med kurset  er en generel 
repetition, hvor der særligt gåes i 
dybden med brugen af stedord, for-
holdsord og udsagnsord. Kursets 
hensigt er at give kursisten en større 
sikkerhed i brugen af det italienske 
sprog.

Hold 6                           Niveau B1-B2 
Konversationskursus
Underviser: Maria Rita D’Angelo 
Tirsdag d. 18.6. – fredag d. 21.6. – 
kl. 10.00-12.00 
(Fire undervisningsgange af to timer)
Kurset inkluderer kursister både 
på B1 og B2-niveau, som gerne vil 
praktisere det talte sprog. Hver un-
dervisningsgang har som omdrej- 
ningspunkt en specifik italiensk by.
Temaer pr. undervisningsgang:
•1: Venedig
• 2: Rom
• 3: Napoli 
• 4: Palermo

Hold 7                                  Niveau B2 
Konversationskursus
Underviser: Alba Granizio
Mandag d. 8.7. – torsdag d. 11.7. – 
kl. 10.00-12.00  
(Fire undervisningsgange af to timer)
Kurset henvender sig til selvstæn-
dige sprogbrugere, som ikke føler sig 
helt sikre i det talte sprog. Formålet 
med kurset er at tale og få brugt det, 
man kan, i muntre og stimulerende 
omgivelser. Vi diskuterer aktuelle og 
relevante emner, avisartikler, slad-
derspalter m.m., og, med under- 
viserens hjælp, vil kursisterne dis-
kutere deres meninger og indtryk om 
de valgte emner. 

Hold 8                                          Niveau B2 
Konversationskursus
Underviser: Gianna Paterno
Mandag d. 22.7. – torsdag d. 25.7. – 
kl. 10.00-12.00 
(Fire undervisningsgange af to timer) 
Kurset henvender sig til kursister på 
B2-niveau og lægger vægt på sam-
tale. Hver undervisningsgang har et 
tema som udgangspunkt for sam-
talen.  
Temaer pr. undervisningsgang:
• 1: Da piccolo/a...
• 2: Ti consiglio un libro/un film
• 3: I social network
• 4: Un talk show interessante



Det Italienske Kulturinstitut udbyder otte intensivkurser over sommeren 2019. 
Kurserne kan bruges som forberedende kurser til efterårets lange kurser, der 
begynder fra mandag d. 26. august, som en lille ‘opfrisker’ i sommerferien 
eller som forberedelse på en ferie i Italien. 
Kurserne er alle på 8 timer fordelt forskelligt, enten samlet i en uge, over to, 
tre eller fire dage, eller fordelt over flere uger. 
Undervisningsmaterialet består af fotokopier, som underviseren uddeler. 
Maksimum antal kursister på holdet: 13.  
Minimum antal: 7
Tilmelding og betaling foregår gennem hjemmesiden:

w w w . i i c c o p e n a g h e n . e s t e r i . i t
Sted: Alle kurserne afholdes på Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 
2900 Hellerup

Pris: kr. 500,-  Den angivne pris er ekslusiv tilmeldingsgebyr.
Medlemspris: 450 kr. for medlemmer af Kulturinstituttet eller Società Dante 
Alighieri. Skriv rabatkode “MEDLEM” i den elektroniske tilmeldingsformular.

Niveauer: Vores niveau-opdeling er baseret på den fælleseuropæiske stan-
dard. Er du i tvivl om dit niveau, kan du finde en beskrivelse på vores hjem-
meside: www.iiccopenaghen.esteri.it – under punktet italienskundervisning / 
sprogkurser / metoder og niveauer. 

Tilmelding og betaling: Tilmelding og betaling skal ske elektronisk gennem 
vores hjemmeside www.iiccopenaghen.esteri.it. 
Ved yderligere spørgsmål send en mail til: infoscuola.iiccopenaghen@esteri.it.

Bemærk! Tilmeldingen er først gyldig efter betaling. Efter betaling er din 
tilmelding bindende – kursusgebyret kan udelukkende returneres, hvis det 
ønskede hold ikke modtager et tilstrækkeligt antal tilmeldinger eller aflyses 
(Tilmeldingsgebyret refunderes desværre ikke).

Tilmeldingsfristen for de forskellige kurser afhænger af kurset. Se mere på 
Instituttets hjemmeside.

Kursussekretær: Nina Munch
Sted: Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup
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