Efterårsprogram 2014
September
Italiensk fodbold og samfund
’Calcio’ekspert og grundlæggeren af den
største hjemmeside om italiensk fodbold i
Danmark giver sit bud på en analyse af den
kontroversielle fodboldverden i Italien og
hvordan landets utvivlsomt største sport
afspejler den italienske kultur og fungerer
derved som en oplagt forståelsesmodel for
det italienske samfund.

Oktober
Italienske vulkaner
Vulkanekspert Henning Andersen er forfatter
bag en række bøger om italienske vulkaner.
Hans sidste bog ”Et liv på vulkaner” udkom i
foråret 2013. Hennings foredrag vil tage os
på en virtuel tur rundt i italienske vulkaner
med fokus på supervulkanen Campi Flegrei,
det sovende Vesuv og Siciliens vulkaner.

December
Napolitansk tombola

Hvor: FOF, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg
Hvornår: ons. den 1.oktober kl. 19.00

Det er blevet til en fast tradition i vores
forening at holde en tombola aften i
december. Dante i Nordjyllands
julearrangement finder også i år sted i livlige
omgivelser med det underholdende
napolitanske tombolaspil. Når kurven rystes
og stemmen er blevet opvarmet, bliver de
opråbte tal til improviserede historier, som
man ikke altid kan fortælle videre til børn.
Hyggelig atmosfære, præmier og tarantella
må forventes!

November

Hvem: Dante i Nordjylland

Hvem: Henning Andersen
www.vulkaneksperten.dk/

Hvem: Jesper Mejer Kristensen
www.altom-italienskfodbold.dk
Hvor: Foredragssal på FOF, Kjellerupsgade 16,
9000 Aalborg
Hvornår: ons. den 17.september kl.19.30 (efter
foreningens generalforsamling)

Passione
Morten Beiter kommer tilbage til Aalborg for
at præsentere sin sidste bog ”Passione”, som
med udgangspunkt i det italienske køkken
går på opdagelse i landets mangfoldige kultur
og giver et portræt af italienerne. Bogen er
resultatet af otte rejser til Italien foretaget i
2012-13.
Hvem: Morten Beiter
Hvornår: ons. den 19. november kl. 19.00
Hvor: Foredragssal på FOF, Kjællerupsgade 16,
9000 Aalborg

Hvor: Foredragssal på FOF, Kjællerupsgade 16,
9000 Aalborg
Hvornår: ons. den 10. december kl.19.00

Hvad er Dante i Nordjylland?
Dante i Nordjylland er en forening, der vil
fremme interessen for og kendskabet til Italien,
italiensk sprog og kultur, blandt andet ved
afholdelse af foredrag, middage, filmaftener,
ekskursioner m.m.

Hvordan bliver man medlem?
Alle kan blive medlem af Dante i Nordjylland.
Det årlige kontingent er sat til 200 kr. for
enkeltpersoner, 300 kr. for par og 100 kr. for
studerende. Medlemskabet følger skoleåret og
går fra 1. oktober til 30. september det
efterfølgende år.
Man melder sig ind ved at udfylde og sende
formularen på vores hjemmeside og ved at
indbetale kontingentet på Dante i Nordjyllands
konto: Nordea, reg.nr. 9163, kontonr.
0723364388.

Hvem er bestyrelsen?
Formand: Luigi D’Ambrosio
Næstformand: Erik Bisgaard
Sekretær: Kirsten Ahle Thomsen
Kasserer: Jesper Ellekilde
Bestyrelsesmedlem: Lasse Rose Nielsen

Hjemmeside
Informationer om arrangementer m.m. kan
findes på foreningens hjemmeside

Kære medlemmer

http://www.danteinordjylland.dk/

På hjemmesiden er der mulighed for at
registrere sig som bruger for at få tilsendt
foreningens nyhedsbrev.

Forslag til arrangementer
Medlemmerne er velkomne til at foreslå
arrangementer til foreningen ved at skrive til
danteinordjylland@gmail.com

Tilmelding til arrangementer samt spørgsmål
mm. kan ske på e-mail på
danteinordjylland@gmail.com
Vi glæder os til at se jer til vore
arrangementer!

velkommen til Dante i Nordjyllands 2014
efterårssæson. Skulle man prøve at finde et
tema for efterårsprogrammet er der et ord,
som forener vores arrangementer: Det er
energi. Vi begynder sæsonen med et foredrag
om den meget omtalte kriseramte italienske
fodbold, hvor ny energi efterspørges for at
komme op fra bunden. I oktober handler det
om italienske energikamre, når Henning
Andersen inviterer os ind i sit store
lidenskabelige interesseområde: vulkaner.
Lidenskab for mad og passion for Italien er på
dagsordenen i november, når forfatteren og
journalisten Morten Beiter deler sine
madrejseoplevelser med os. Slutteligt vil
traditionen have at vi ønsker hinanden glædelig
Jul
i
energifulde
omgivelser
med
historiefortælling i højsædet.
Vi håber, at I vil få stor fornøjelse af vores
arrangementer og vi håber at se mange af jer
til Dante i Nordjyllands italienske aftener i
Nordjylland!
Luigi D’Ambrosio
Bestyrelsesformand, Dante i Nordjylland

