2 Settimane a Roma 2018

TO UKER
SPRåK OG KULTUR
I ROMA

– SIDEN 1999 –

“Roma sottosopra” – 29. april - 12. mai 2018
Due Settimane a Roma
Kunsthistoriker Marina Giorgini, på bildet, er
vår guide i Roma. Hun gir oss innblikk i kunst
og kultur i et program utviklet i samarbeid
med kulturhistoriker Giulia Grassi.
Marina er til daglig italiensklærer ved Scuola
d’italiano i Roma og er erfaren og flink til å
formidle også til de som holder på å lære
italiensk.
Professor og lærebokforfatter Roberto
Tartaglione er ansvarlig for det pedagogiske
og for gjennomføringen av programmet
generelt.

Hva er “Due Settimane a Roma” ?
”Due settimane a Roma” er et program som kombinerer italiensk språkundervisning
om formiddagene med kulturelle og sosiale aktiviteter om ettermiddagene. Det har
blitt gjennomført av vår søsterskole i Roma ’Scuola d’italiano’ siden 1999.
Hvis du kan noe italiensk fra før og ønsker å bygge ut språkkunnskapene samtidig
som du har lyst å se et annet Roma enn det som møter den gjennomsnittlige turist,
kan dette være noe for deg. Det gjennomføres ekskursjoner med lokal, kyndig guide til
kjente historiske monumenter og til mindre kjente steder som den vanlige turist ikke
finner eller forstår hva er. De sosiale aktivitetene legges opp med lokalkunnskap om
spisesteder og arrangementer rundt i byen.
I språkundervisningen plasseres du sammen med andre på ditt nivå, mens om
ettermiddagen er alle sammen og alt skjer på italiensk. Italiensken er forenklet, slik
at det skal være lettere for deg som lærer språket, å forstå mest mulig. Vi anbefaler at
du minst har kommet til vårt Trinn 3 eller tilsvarende og at du er innstilt på at du kan
lære mye, selv om du ikke forstår alt. Det er maksimalt 27 deltagere på reisen - det er
deltagere fra mange land og de siste årene har litt mindre enn halvparten vært norske.

Ekskursjon, Due settimane a Roma, 2017

For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410

Priser (ekskl. flyreise)
Grunnpris (ingen innlosjering): kr 8.850
Dobbeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 2.800
Enkeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 3.700
Dobbeltrom på hotell: +kr 7.900
Enkeltrom på hotell: +kr 10.700
Hotellet vi samarbeider med er Hotel Nardizzi Americana i Via Firenze 38.

Temaet for reisen i 2018 er: “Roma sottosopra” (Roma opp ned)
I år skal vi se alt fra antikkens Roma, via Michelangelo og Caravaggio, fram til kunst
fra vårt eget århundre. Én dag skal vi også ut av Roma, til Monte Circeo ved kysten. Det
skjer mye på de to ukene, men det blir også tid til å slappe og og til egne aktiviteter.
På de følgende sider kan du lese programmet fra dag til dag: Det er på italiensk, slik
aktivitetene også er - men husk at Marina, som skal presentere dere for det meste, er
svært bevisst at dere alle er i ferd med å lære språket.

Foro Romano

Vårt program i detalj – Dager 1-3
Søndag 29/4 - ANKOMST ROMA
Mandag 30/4 - I CRISTIANI NEL FORO ROMANO
Il nostro itinerario ”sottosopra” inizia nel Foro Romano, in un percorso tra la Roma
pagana e la Roma cristiana. Visitiamo infatti la Chiesa di San Lorenzo in Miranda,
ricavata nel VII secolo all’interno del Tempio dell’imperatore Antonino Pio e di
sua moglie Faustina. E poi, proseguendo nel Foro, la cinquecentesca Chiesa di
San Giuseppe dei Falegnami, costruita sopra il Carcere Mamertino, dove i Romani
rinchiudevano i prigionieri ”illustri” (come Vercingetorige).
Tirsdag 1/5 - DUEMILA ANNI DI STORIA URBANA: LA CRYPTA BALBI
Nel pomeriggio andiamo alla Crypta Balbi, uno dei luoghi più interessanti e
meno conosciuti di Roma. Grazie agli scavi archeologici, qui è possibile seguire la
storia di un quartiere dal I secolo a.C. fino al XX secolo, perché quest’area è stata
abitata ininterrottamente per quasi duemila anni. È come assistere, in diretta, alle
trasformazioni che hanno caratterizzato l’intera città. Finiamo la visita con una
passeggiata nell’antico Ghetto di Roma.

Terme di Diocleziano

OBS: Programmet er fleksibelt og kan variere noe iht været og andre forhold.

Vårt program i detalj – Dager 4-7
Onsdag 2/5 - EN AFTEN MED EN OVERRASKELSE
Torsdag 3/5 - MICHELANGELO E LE TERME DI DIOCLEZIANO
La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri è l’ultimo capolavoro di
Michelangelo. Realizzata all’interno delle antiche Terme di Diocleziano in rovina, è
il simbolo del dialogo continuo tra età classica e Rinascimento. Il nostro itinerario
comprende anche il Chiostro piccolo della Certosa, sempre del XVI secolo: esso occupa
un’ampia parte della natatio (la piscina scoperta), ed ha riaperto al pubblico nel 2014,
dopo ben sessant’anni di chiusura.
Fredag 4/5 - FRI OM ETTERMIDDAGEN
Lørdag 5/5 - IL MONTE CIRCEO, TRA STORIA E MITO
Una giornata verso sud fino al Monte Circeo, un piccolo promontorio sul Mar Tirreno
in provincia di Latina: secondo la leggenda era la dimora della Maga Circe, dove Ulisse
rimase per circa un anno. È una zona ricchissima di monumenti di epoca romana,
come il grande Tempio di Giove Anxur a Terracina o la Villa dell’imperatore Domiziano
a Sabaudia. Ma anche di borghi pieni di fascino, come il borgo di Fossanova con la sua
bellissima Abbazia gotica.

Sabaudia

Vårt program i detalj – Dager 8-10
Søndag 6/5 - FRI
Mandag 7/5 - LA CAMPAGNA IN CITTÀ: DAGLI HORTI DI SALLUSTIO A VILLA LUDOVISI
Un luogo quasi sconosciuto di Roma è il Casino dell’Aurora, vicino a via Veneto. È tutto
ciò che rimane della Villa Ludovisi, fatta costruire nel 1662 dal cardinale Ludovico
Ludovisi sopra gli Horti Sallustiani, il più grande parco monumentale della Roma
antica, proprietà di Giulio Cesare prima e in seguito residenza dello storico Sallustio. Il
Casino deve il suo nome a un affresco realizzato dal pittore seicentesco Guercino, ma è
famoso anche perché ospita l’unico affresco attribuito a Caravaggio.
Tirsdag 8/5 - IL CONTEMPORANEO A ROMA
Un itinerario ”contemporaneo” nella zona nord di Roma, attraversata dall’antica via
Flaminia. Prima l’Auditorium, progettato da Renzo Piano e aperto al pubblico nel 2002.
È un grande complesso polivalente circondato da un parco e costruito con materiali
e colori che richiamano la tradizione architettonica romana (e con i resti di una villa
rustica di epoca romana, scoperta durante la costruzione). Poi, poco lontano, il MAXXI
(Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo), un grande edificio dell’architetta iraniana
Zaha Hadid, inaugurato nel 2010.

Casino dell’Aurora

OBS: Programmet er fleksibelt og kan variere noe iht været og andre forhold.

Vårt program i detalj – Dager 11-14
Onsdag 9/5 - MØTE MED R. TARTAGLIONE
Roberto Tartaglione holder foredrag.
Torsdag 10/5 - LUNGO LE MURA AURELIANE
L’ultima visita di Roma ”sottosopra” ci porta nei pressi di Porta San Sebastiano per
un itinerario didattico che ben illustra la storia delle Mura Aureliane (all’interno delle
quali c’è anche il Museo delle Mura). Seguendo il percorso della cinta muraria sia
arriva a Porta Latina dove sorge la Basilica di San Giovanni, fondata nel V secolo e
restaurata nel Medioevo. Grazie a un’apertura straordinaria vedremo anche l’Oratorio
di San Giovanni in Oleo, rinascimentale ma restaurato da Borromini nel Seicento.
Fredag 11/5 - FRI OM ETTERMIDDAGEN
Lørdag 12/5 - AVREISE

Porta San Giovanni, Mura Aureliane

Reiseperiode
29/4 - 12/5 2018

Priser
Kr. 8.850 pluss innlosjering (se side 3)

I prisen inngår
• 40 skoletimer italienskundervisning ved
Scuola d’italiano i sentrum av Roma
• Kulturaktiviteter i henhold til det
detaljerte programmet.

I prisen inngår ikke
Tempio
di Giove Anxur

• Innlosjering (se priser side 3).
• Fly eller annen transport til og fra Roma
må man selv bestille.
Vi tar forbehold om endring i pris pga
valutakurser.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.
Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.
Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
Marina Giorgini og Roberto Tartaglione (Scuola d’italiano i Roma)
Kontakt oss for påmelding og informasjon.
info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo

