DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI OSLO

For ytterligere opplysninger om Danteforeningen i Oslo, ta gjerne
kontakt med sekretariatet vårt på e-post:
segreteria.danteoslo@gmail.com
eller besøk vår hjemmeside: https://danteoslo.blogspot.no

Møt opp på neste foredrag!
KANSKJE DU RETT OG SLETT HAR LYST TIL Å
MELDE DEG INN?
Dette kan du gjøre online her:
http://danteoslo.ilsegnalibro.com/socio.htm
eller kan du sende en e-post til:

segreteria.danteoslo@gmail.com

BENVENUTO E ARRIVEDERCI!

Er du interessert i
ITALIENSK kultur og språk?
Du finner oss her:
• https://danteoslo.blogspot.no
• www.facebook.com/danteoslo

DANTE ALIGHIERI, HVA ELLER HVEM ER NÅ DET?
En italiensk dikter som levde på 1300-tallet? Som skrev La Divina
Commedia og bl.a. et hyldningsdikt til De 60 vakreste kvinner i
Firenze før han var 30 år gammel?

Joda - alt dette er riktig. Men Dante er noe annet også:
Società Dante Alighieri er en internasjonal forening som ble
grunnlagt så langt tilbake som i 1889, og hvis formål er å fremme
italiensk språk og kultur. Foreningen har i dag medlemmer med
komiteer representert i alle land (www.ladante.it). Sentralsetet
befinner seg i Italia - i Roma - og sørger for å samordne de lokale
komiteenes aktiviteter. Tyskland har sitt Goethe-institutt, England
sitt British Council, Frankrike sitt Alliance Française, Spania sitt
Instituto Cervantes - og Italia sitt Dante Alighieri.
Dante Alighieri er i Norge representert ikke bare i Oslo, men også i
Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Halden og Røst. Vi har
italienske så vel som norske medlemmer. I Oslo samarbeider Dante
Alighieri med Det italienske Kulturinstituttet (www.iicoslo.esteri.it),
Scuola di Italiano (www.italia.no) og Associazione Giovane Italia
(www.giovaneitalia.no).
Hovedaktiviteten vår i Oslo er foredrag - som regel på italiensk - om
ulike temaer innen italiensk kultur, kunst, arkeologi, musikk,
historie, skikker, politikk etc. Foredragsholderne er personer som har
inngående kunnskaper om det tema de fremlegger. Vi pleier å
arrangere minst åtte foredrag hvert år, de fleste finner sted ved Det
italienske Kulturinstituttet i Oscarsgt. 56 (Frogner).

Etter sammenkomstene er det mulig å snakke med andre
likesinnede - gjerne på italiensk! - men det er ikke forbud mot å
snakke norsk i Dante. En eller to ganger i året arrangerer vi en
kveld med både foredrag og/eller musikk og middag. Her møter
du forresten mange hyggelige folk som pleier sin begreistring for
italiensk kultur.

Som Dante-medlem:
•

•
•
•
•

mottar du et medlemskort som gir deg adgang til mange
museer og hoteller i Italia til en redusert pris. Du kan se en
oversikt her:
https://ladante.it/diventa-socio/le-convenzioni.html
mottar du regelmessige invitasjoner til alle våre aktiviteter
deltar du gratis på alle foredragene våre, holdt av dyktige
foredragsholdere
har du muligheter til å fremme forslag om "eksperter" fra
italienske og norske Universiteter, Musikkonservatorier,
Kunstinstitutter e.l. som kan holde foredrag for oss
kan du nyte godt av enkelte medlemskapsfordeler som tilbys
av Società Dante Alighieri sentralt og/eller av Dante Osloforeningen lokalt
Å være medlem er ikke dyrt:
Kr. 400,- for enkeltpersoner pr år og kr. 600,- for par.
Ta gjerne kontakt med oss her:
segreteria.danteoslo@gmail.com

