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1997

“Roma dentro e fuori le mura”
30. april - 13. mai 2023

Professor og lærebokforfatter 
Roberto Tartaglione er ansvarlig 
for det pedagogiske og for 
gjennomføringen av programmet 
generelt.

Kulturhistoriker Giulia Grassi er 
ansvarlig for de kulturelle 
aktivitetene, og når hun guider 
oss rundt i Roma er hun svært 
flink til å gi oss ny innsikt, både 
fordi hun kan mye om byen og 
fordi hun snakker på et klart og 
tydelig italiensk.



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 1997.

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.
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Due settimane a Roma, mai 2022



Priser (per person, ekskl. flyreise)

Grunnpris (ingen innlosjering): Euro 980

Grunnpris, kun aktiviteter (uten språkkurs): Euro 700

Dobbeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: + Euro 320

Enkeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: + Euro 420

Dobbeltrom på hotell: + Euro 820

Enkeltrom på hotell: + Euro 1.220

Hotellet vi samarbeider med er Hotel Nardizzi Americana i Via Firenze 38.

I prisen inngår:

• 36 skoletimer italienskundervisning ved Scuola d’italiano i sentrum av Roma.

• Kulturaktiviteter i henhold til det detaljerte programmet.

I prisen inngår ikke:

• Fly eller annen transport til og fra Roma.

Tittelen for 2023 er: “Roma dentro e fuori le mura”

Programmet har vært forskjellig hvert år siden Scuola d’italiano i Roma startet 
det første “Due Settimane a Roma” i 1997.

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: Det er på italiensk, slik 
aktivitetene også er - men husk at Giulia, som skal presentere dere for det 
meste, er svært bevisst at dere alle er i ferd med å lære språket.

For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410
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Programma
Ogni mattina dalle 9:30 alle 12:45 lezioni di lingua e cultura italiana in classi del 
livello opportuno, totale 36 ore di lezioni. Il 1° maggio non c’è corso di lingua.

Attività con Giulia Grassi (arte, storia e archeologia)

Crypta Balbi

Il museo della Crypta Balbi è uno dei 
luoghi più sorprendenti di Roma. Grazie 

agli scavi archeologici, qui è possibile 
seguire la storia di un quartiere dal I 

secolo a.C. fino al XX secolo.

Villa Torlonia

È una delle ville aristocratiche più belle e 
meglio conservate della città. È 
caratterizzata da numerose costruzioni 
che spaziano dallo stile neoclassico a 
quello eclettico.

San Lorenzo

Uno dei quartieri più interessanti della 
città, oggi soprattutto associato alla Città 
Universitaria. Un aperitivo fra le stradine 

del vecchio quartiere, dopo la visita, è 
certamente consigliato.
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For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410

Attività con Giulia Grassi (arte, storia e archeologia), 
segue
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Il Palatino

Nell’antichità era il colle della fondazione 
di Roma e dei Palazzi degli imperatori. Nel 

Rinascimento il luogo di ville, vigne e 
giardini delle famiglie aristocratiche.

Una escursione fuori Roma (6/5), 
una giornata ai castelli con Giulia Grassi

Come ogni anno una giornata è dedicata alla visita di un’area non-romana. 
Quest’anno andiamo ai Castelli Romani, poco lontano da Roma. Fin dall’epoca 
romana la bellezza della natura (boschi, laghi, colline) ha reso questi luoghi 
ideali per la villeggiatura: le rovine delle antiche ville imperiali e i giardini e le 
residenze barocche delle potenti famiglie aristocratiche lo testimoniano. Una 
giornata tra arte, natura e gastronomia locale.

Escursione ai laghi con Giulia



Al Teatro dell’Opera

Vediamo il Teatro dell’Opera con un occhio storico e artistico: se poi avremo 
anche occasione di vedere un’opera... beh lo faremo!

Pomeriggio a sorpresa

Chi ha già frequentato questo corso sa che il pomeriggio a sorpresa non delude 
mai. Ma se vi dicessimo di che sorpresa si tratta... che sorpresa sarebbe?
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Attività con Roberto Tartaglione 
(lingua, politica e cinema)

L’Italia a destra

Le elezioni politiche del 25 settembre 2022 
hanno determinato un cambio radicale nel 

governo italiano. Per la prima volta 
abbiamo una donna come Capo del 

Governo con uno staff decisamente di 
destra. Dopo i primi sei mesi cosa sembra 

cambiare in Italia?

Lingua dialetto e cinema

La storia del cinema italiano è certamente 
ricchissima e varia. Da “La grande guerra” 
di Mario Monicelli (1959) a “Siccità” di 
Paolo Virzì (2022), quali sono state le 
scelte linguistiche dei più grandi registi.



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

Roberto Tartaglione er ansvarlig for programmets pedagogiske opplegg og for 
den praktiske gjennomføringen av programmet. Han leder Scuola d’italiano i 
Roma og er en kjent autoritet innen italienskundervisning.

Tartaglione har studert språk og filosofi ved “La Sapienza” i Roma og har 
undervist italiensk siden tidlig på 80-tallet. I tillegg har han skrevet bøker for 
deg som lærer italiensk, bl.a. Verbissimo og Grammatica italiana, samt en 
lærebok i italiensk for italienske elever i videregående skole.

Han videreutvikler kontinuerlig undervisningsmateriell på internett og han har, 
i samarbeid med forlaget Alma Edizioni, laget flere serier med korte videoer 
der han lærer deg italiensk.

Tartaglione er også ansvarlig for opplæring av italiensklærere i Roma og hvert 
år kommer han til Oslo i november/desember for å undervise 3-ukers kurs hos 
oss.



Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.

Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.

Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:

Giulia Grassi 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


