
DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI OSLO

Er du interessert i
ITALIENSK språk og kultur?

BLI MED I DANTE ALIGHIERI

Du finner oss her: 
• danteoslo.blogspot.no
• Facebook: Società Dante Alighieri Comitato di Oslo

Kort om dikteren Dante Alighieri:

Dante Alighieri ble født i Firenze 1265 og døde i Ravenna i 1321. 
Hans hovedverk er Den guddommelige komedie (La Divina 
Commedia). Dante fikk stor betydning for utviklingen av det 
italienske språk. Han er blitt kalt det italienske språks far.
La Divina Commedia ble begynnelsen til at latin ble fortrengt til 
fordel for folkespråket italiensk som litterært språk.

For flere opplysninger om Dante Alighieri i Oslo, ta kontakt med 
sekretariatet på epost: segreteria.danteoslo@gmail.com eller 
besøk vår hjemmeside: danteoslo.blogspot.no
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Om Società Dante Alighieri:

Dante er en internasjonal forening som ble grunnlagt i Italia i 1889, 
og som har medlemmer i en rekke land. Det finnes over 400 lokale 
foreninger rundt om i verden (ladante.it). Formålet er å fremme 
italiensk språk og kultur.
Sentralorganisasjonen er i Roma. Den har som oppgave å 
samordne de lokale komiteenes aktiviteter, blant annet språkkurs 
og foredrag.
I Norge ble den første foreningen stiftet i Oslo i 1923. Nå har Dante 
Alighieri også foreninger i Trondheim, Kristiansand, Stavanger, 
Bergen, Halden og på Røst. Vi har både italienske og norske 
medlemmer.
Hovedaktiviteten er foredrag om ulike temaer innenfor italiensk 
kultur og samfunnsliv, som kunst, arkeologi, litteratur, musikk, 
historie og levemåte.
Foredragsholderne er personer som har inngående kunnskaper om 
det tema de fremlegger. Vi pleier å arrangere minst seks foredrag 
hvert år, de fleste finner sted ved Det italienske Kulturinstituttet i 
Oscarsgt. 56 (Frogner).
Dante Alighieri i Oslo samarbeider med Det italienske kulturinstitutt 
(iicoslo.esteri.it), Scuola d’italiano (italia.no) og Associazione 
Giovane Italia (giovaneitalia.no).
Etter foredraget er det mulig å slå av en prat med foredragsholderne 
og andre medlemmer, gjerne på italiensk. En gang i året arrangerer 
vi en kveld med foredrag og middag.
Fra 2012 er Società Dante Alighieri medlem av EUNIC, et nettverk 
av nasjonale kulturinstitutter i EUs medlemsstater. Nettverket har 
29 medlemmer fra 24 land.

Dette tilbyr vi:

• Du mottar et medlemskort som gir redusert pris på mange 
hoteller og museer, i Italia. En oversikt finnes på: 

 ladante.it/diventa-socio/le-convenzioni.html

• Ulike medlemstilbud fra Oslo-foreningen og Dante Alighieri 
sentralt 

• Invitasjoner til alle våre aktiviteter

• Gratis deltakelse på alle møter og foredrag

• Fordelaktige pris på vår sommermiddag

• Du kan komme med forslag til foredragsholdere

• Mer informasjon på vår hjemmeside: 
 danteoslo.blogspot.no og på Facebook

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER VELKOMMEN

Ta kontakt med sekretariatet på epost: 
segreteria.danteoslo@gmail.com
Eller meld deg inn online: danteoslo.ilsegnalibro.com/socio.htm

Dante Alighieri
Comitato di Oslo

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
IL MONDO IN ITALIANO


