
Et minne for livet:
Opera i arenaen i Verona

Følg italienskkurs på ditt nivå (også 

nybegynner) ved vår partnerskole 

i Verona. Lær om opera fra en 

ekspert. Opplev en storslagen 

operaoppsetning på verdens kanskje 

mest berømte operascene.

Velg mellom følgende operaer:

Il Trovatore, Carmen, La Traviata og 

Tosca.

Opera i Verona 2019

Opera
ITaLIenskkurs

Operakurs

Opplev Opera på arenaen i Verona
Språkkurs og Operakurs
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Vårt reisemål: Verona

Verona har ca 250.000 innbyggere og ligger i regionen Veneto, 70 minutter med bil vest 
for Venezia, 90 minutter øst for Milano og i 25 minutters avstand til Gardasjøen. I norge 
husker vi Verona for Julie sin balkong som romeo synger opp til i shakespearestykket, 
men først og fremst for det romerske amfiteateret med de fantastiske oppsetningene av 
operaer som aida og Carmen. 

Verona er mye mer og står på unesco sin verdensarvliste, men vårt fokus på denne 
reisen er Opera og opplevelsen i den snart 2000 år gamle arenaen.

Arrangør og kursansvarlig i Verona

scuola d’italiano samarbeider med skolen ”L’italiano con noi” i Verona. De holder til midt 
i Verona, 10 minutters gange fra arenaen, og det er her språkkurs og operakurs holdes.  
språkkurset ditt undervises av en av skolens erfarne språklærere.

ansvarlig for operakurset er musiker og musikklærer Marcello rossi. Han har grader i 
orgel, harpe og komponering og underviser musikk både ved universitet, videregående 
skoler og kultursentra.

Operakurset er ment som forberedelse til operaen du skal oppleve live i arenaen. 
Hovedmålet med kurset er dermed å gi en forståelse for den kulturelle sammenhengen 
operaen ble skrevet i, handlingen i operaen og en analyse av de viktigste scenene i 
stykket.
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Vårt program i Verona sommeren 2019

Du kan i sommer velge mellom 4 forskjellige uker for å reise til Verona. 
programmet inneholder:
 • Italienskkurs hver formiddag fra mandag til fredag;
 • To turer rundt i Verona (hver tur varer i 2 timer);
 • To leksjoner om Operaforestillingen (hver leksjon varer i 2 timer);
 • Operaforestilling i Arenaen i Verona, billett i nummerert sete.

De 4 ukene vi har valgt baserer seg på Operaen sitt progam og du kan velge mellom 4 
operaforestillinger.

1) kurs 24-28/6:  IL TrOVaTOre av Giuseppe Verdi, forestilling lørdag 29/6

2) kurs 8-12/7:  CarMen av Georges Bizet, forestilling lørdag 13/7

3) kurs 26-30/8:  La TraVIaTa av Giuseppe Verdi, forestilling fredag 30/8

4) kurs 2-6/9:  TOsCa av Giacomo puccini, forestilling fredag 6/9

Bildet: Fra ”Carmen”

For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410
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Pris
kr 5.850 per person

I prisen inngår
• Språkkurs hver formiddag fra mandag til fredag.
• To turer rundt i Verona (2 timer hver).
• Operakurs: Totalt 4 timer.
• Billett til valgt operaforestilling: Et nummerert sete 

på arenaens trinn. ‘upgrade’ av operabilletten er 
mulig så langt det er ledig.

I prisen inngår ikke
• Transport fra Norge til Verona
• Måltider
• Overnatting (Spør oss om overnattingsmuligheter)

Vi tar forbehold om at operaforestillinger blir avlyst 
ved regn.

scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.

Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.

kontakt oss for påmelding og informasjon.

info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo 
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