2 Settimane a Roma 2019

TO UKER
SPRåK OG KULTUR
I ROMA
SIDEN 1999

– 20 ÅR –

“Primavera sul Tevere” – 2 perioder i april/mai!
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.

Trinità dei Monti

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

Priser (ekskl. flyreise)
Grunnpris (ingen innlosjering): kr 9.150
Dobbeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 2.850
Enkeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 3.800
Dobbeltrom på hotell: +kr 7.950
Enkeltrom på hotell: +kr 10.850
Hotellet vi samarbeider med er Hotel Nardizzi Americana i Via Firenze 38.

Temaet for reisen i 2019 er: “Primavera sul Tevere”
Programmet har vært forskjellig hvert år siden Scuola d’italiano i Roma startet det
første ”Due Settimane a Roma” i 1999. Roma er sannelig en by hvor det alltid er noe
nytt å oppdage. Derfor, velger mange studenter å delta hvert år og er sikre på at
programmet aldri repeteres. På de følgende sider kan du lese programmet i detalj: 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.

Biblioteca Casanatense

Vårt program i detalj – Dager 1-3
DAG 1 - Søndag - ANKOMST ROMA
DAG 2 - Mandag - IL GOTICO A ROMA
Il nostro itinerario primaverile inizia con la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, un
rarissimo esempio di edificio gotico a Roma. Costruita nel VII secolo sopra i resti di un
tempio dedicato a Minerva Calcidica, è stata riedificata in forme gotiche nel XII secolo.
Grazie ad un’apertura straordinaria visiteremo il convento adiacente alla chiesa dove
nel 1633 Galileo Galilei, accusato di eresia, abiurò le sue tesi astronomiche.
DAG 3 - Tirsdag - STATUE ROMANE IN UNA CENTRALE TERMOELETTRICA
Passeggiando nel Quartiere Ostiense, che si è sviluppato all’inizio del Novecento, si
incontrano diversi esempi di archeologia industriale.
Tra questi il più significativo è senza dubbio la Centrale Montemartini, inaugurata
come centrale termoelettrica nel 1912 e che oggi ospita un museo archeologico: circa
400 opere romane prima esposte ai Musei Capitolini o recuperate dai ricchissimi
depositi comunali.

Centrale Montemartini

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

Vårt program i detalj – Dager 4-7
DAG 4 - Onsdag - SCAMPAGNATA ROMANA
Per il primo gruppo, questo sarà il 1º maggio: la mattina niente lezioni a scuola. Ma il
pomeriggio... un’attività molto tipica del 1º maggio.
Per il secondo gruppo ci sarà lezione di mattina ed un pomeriggio a sorpresa.
DAG 5 - Torsdag - ILLUSIONISMI PROSPETTICI A PIAZZA DI SPAGNA
Nel 1494 sulla collina del Pincio, oggi caratterizzata dalla settecentesca scalinata
di Piazza di Spagna, Francesco di Paola fonda il Convento Regio della Trinità dei
Monti: un vero gioiello e un raro esempio di raffinata abilità tecnica con dipinti murali
considerati dei perfetti esempi di anamorfismo (un particolare tipo di illusionismo
prospettico).
DAG 6 - Fredag - FRI OM ETTERMIDDAGEN
DAG 7 - Lørdag - UN CASTELLO SUL MARE
Una giornata a nord di Roma, lungo la costa laziale. Sul luogo dove in età etrusca
sorgeva Pyrgi, antico porto di Caere (Cerveteri), oggi si trova l’imponente Castello
di Santa Severa affacciato sul mare. Visiteremo il castello, il borgo adiacente, l’area
archeologica etrusca e ci rilasseremo sulla spiaggia.

Gianicolo

Vårt program i detalj – Dager 8-10
DAG 8 - Søndag - FRI
DAG 9 - Mandag - PASSEGGIANDO SUL GIANICOLO
Sul colle del Gianicolo si trova la Fontana dell’Acqua Paola, il Fontanone per i romani,
resa ormai celebre dal film La grande bellezza di Paolo Sorrentino.
Qui vicino si trovano la Chiesa di Sant’Onofrio (con affreschi di Domenichino) e quella di
San Pietro in Montorio con il Tempietto del Bramante, considerato uno degli edifici più
belli dell’architettura rinascimentale.
DAG 10 - Tirsdag - ROMA CITTÀ APERTA
Nella zona del Laterano, proprio accanto alla Scala Santa, si trova un edificio poco
conosciuto dagli stessi romani.
È il Museo storico della Liberazione, allestito nei locali che, nei mesi dell’occupazione
nazista di Roma, furono utilizzati come carcere e luogo di tortura dalle SS comandate
dal colonnello Herbert Kappler.

Castello di Santa Severa

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

Vårt program i detalj – Dager 11-14
DAG 11 - Onsdag - INCONTRO CON ROBERTO TARTAGLIONE
Roberto Tartaglione holder foredrag.
DAG 12 - Torsdag - DOMIZIANO A PIAZZA NAVONA
L’ultima visita dell’itinerario di quest’anno è in Campo Marzio.
Qui, nell’86 d.C. l’imperatore Domiziano fece costruire il Circus Agonalis, destinato alle
competizioni atletiche e unico esempio conosciuto di stadio in muratura al di fuori della
Grecia e dell’area orientale.
Visiteremo i suoi resti archeologici nei sotterranei di Piazza Navona che, ancora oggi,
ne ricalca la forma.
DAG 13 - Fredag - FRI OM ETTERMIDDAGEN
DAG 14 - Lørdag - AVREISE

Domiziano a Piazza Navona

Reiseperioder
28/4 - 11/5 2019 FULL
12/5 - 25/5 2019

Priser
kr 9.150 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
• 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

