Foreningen Dante i Nordjylland.
Program for efteråret 2016
Onsdag den 21.09 kl 19.00: Ordinær generalforsamling
Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016.
Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30: Kulturforskelle ved Luigi D*Ambrosio
Tid: onsdag den 21.09 kl 19.00
Sted: FOF, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg
Dagsorden ifølge Vedtægter: Se nedenfor
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2015/16.
Dagsorden
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)
3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg 2016 er 3 bestyrelsesmedlemmer: Luigi (modtager genvalg) - Lasse (modtager genvalg ) - Kirsten (modtager
genvalg)
6. Valg af revisor og suppleant.
På valg 2016 er Niels Ahlmann (modtager genvalg) og Svend Svendsen.
7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.
9. Eventuelt

Onsdag den 21.09.2016 kl 19.30: Kulturforskelle.
Ved Luigi D'Ambrosio
Tid: Onsdag den 21.09.2016 kl 19.30
Sted: FOF, Foredragssalen, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg
Medlemmer gratis adgang - ikke medlemmer kr 50

Hvordan oplever en italiener den danske kultur? Hvordan er dansk og italiensk kulturer forskellige? Er de to lan de i
virkeligheden så forskellige i en stigende globaliseret verden?

Oplægget lægger ikke op til en facit for hvordan hhv. danskere og italienere er, men åbner nærmere op til en
præsentation af de kulturelle forskelle de to lande imellem, som oplægsholder har oplevet.
Samtidig vil der ved hjælp af teorier om national kultur diskuteres hvordan de to kulturer bliver beskrevet og
portrætteret.
Tilmelding på formularen på hjemmesiden

Onsdag den 12.10.2016 kl 19.30: Familien Borgia.
Ved Torben Hangaard

Tid: Onsdag den 12.10.2016 kl 19.30
Sted: FOF, Foredragssalen, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg
Medlemmer gratis adgang - ikke medlemmer kr 50
Forfatteren og tidligere sognepræst Torben Hangaard, der har skrevet flere anmelderroste bøger om nogle af
renæssancens mest farverige og dramatiske personer i Italiens historie, fortæller om familien Borgia, som med
udgangspunkt i pavemagten gjorde Vatikanstaten til deres personlige fyrstedømme og en intrigant magtfaktor i
Italiens og til dels også Europas historie.
Vi er i Dante i Nordjylland meget stolte og glade for at kunne give vores medlemmer mulighed for at få denne
fantastiske periode præsenteret med såvel facts som spændende og fascinerende historier af en meget efterspurgt
foredragsholder.

Tilmelding på formularen på hjemmesiden.




Læs om
Torben Hangaard
bogen om Borgia

Torsdag den 24.11.2016 kl 19.30: Bologna - en ukendt storby.
Ved Lasse Rose
Tid: Torsdag den 24.11.2016 kl 19.30
Sted: FOF, Foredragssalen, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg
Medlemmer gratis adgang - ikke medlemmer kr 50

Bologna er en mellemstor by i Norditalien. Byen rummer Europas første universitet fra 1119, hvilket har givet byen en
status af at være en uddannelsesby for italienske og udenlandske studerende.
Det er en by der er præget meget af ungdom, også af den ikke så formuende type. Det giver et utal af
prisoverkommelige caféer og restauranter.
Bologna bliver også kaldt ”Italiens køkken”, idet den er hovedby i en meget frodig region, som har givet råvarer til en
internationalt kendt gastronomi. Byen har til gengæld ikke forholdsvis det antal turister, som man ser i andre italiensk
byer, og det gør at den virker mere autentisk end f.eks. Firenze og Venedig.
Vi skal i dette korte foredrag bl.a. se billeder fra byen med de mange porte, høre om Bolognas historie i store træk.
Endeligt bliver der en kort præsentation af byens kendte forfattere – samt små musikalske indslag. Måske med
mere…..
Tilmelding på formularen på hjemmesiden.

Onsdag den 14.12.2016 kl 19.30: Vandretur og Tombola
Tid: Onsdag den 14.12.2016 kl 19.30
Sted: FOF, Foredragssalen, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg
Medlemmer gratis adgang - ikke medlemmer kr 50
Årets julearrangement består af 2 dele: Dunne Plenge fortæller om en vandretur i Umbrien; efter en kort pause er der
Tombola Napolitana.
Dunne fortæller i sit oplæg:
"Via di Francesco er en pilgrimsrute, der går fra Canterbury til Rom. Min mand og jeg har kun gået en lille del af den,
nemlig i Umbrien, men det var så fantastisk, at vi gjorde det en gang mere - og kunne finde på at gøre det igen.
Det fantastiske er, at hver eneste by har en historie: Spello, Assisi og Spoleto for at nævne et par,og naturen er en
åbenbaring, i hvert fald om foråret, hvor der er blomster overalt.
At selve vandredelen er overkommelig for også seniorer, er med til at højne oplevelsen. Der er ikke overrendt, og
uden at være millionær kan man spise og bo godt. Jeg vil gerne give oplevelsen videre som inspiration til et rejsemål
for jer".

Efter en pause fortsætter vi med:
Tombola Napolitana - det lapidariske, legendariske, letforførende, lidetlødige, ludomanske, luigianske og uforenelige
napolitanske bankospil, som hver gang ender med en forfærdelig historie. Denne gang også med sidemandsgevinster
(guadagni al vicino di sedile).
Hør engang hvad der skete sidste år (klik-vent-skru op)
Tilmelding på formularen på hjemmesiden.

