Info over de inhoud van de
taalcursussen, het instapniveau, de kosten, de
docenten en de locaties.
Mogelĳkheid om direct in
te schrĳven voor een
cursus.
Info over Dante Nĳmegen
en het culturele programma van het seizoen ’18/’19.

Socio worden bĳ
Dante Nĳmegen: de
spelregels
DANTEJAAR - Het Dantejaar loopt van 1
augustus tot 1 augustus.
ACTIVITEITEN - Als socio kunt u
deelnemen aan de lezingen, de nieuwjaarsborrel en de Serata di ﬁne stagione.
De twee ﬁlms in Filmhuis O42 zĳn tegen
een gereduceerde prĳs toegankelĳk. Na
aﬂoop praten we na met een drankje en
hapje.
TAALCURSUSSEN - Om deel te kunnen
nemen aan de taalcursussen moet u
socio worden. U kunt zich inschrĳven
via de website van Dante. Als socio
krĳgt u korting op de cursus Vakantie-Italiaans. Het cursusgeld betaalt u
rechtstreeks aan de docent.

Mogelĳkheid om socio
(‘lid’) te worden.
WANNEER
Donderdag 13 september
2018 om 19.30 uur
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Informatieavond

Dante
Alighieri
Nijmegen

WAAR
Filmhuis O42
Oranjesingel 42
6511 NW Nĳmegen

JAARLĲKSE BĲDRAGE - De jaarlĳkse
bĳdrage voor soci bedraagt €25. Voor
partners geldt een gereduceerd tarief
van €15. Studenten betalen een bĳdrage
van €10.
BETALEN - Maak uw bĳdrage voor het
jaar 2018-2019 over vóór 1 september op
bankrekening: NL39 ABNA 0568 4870 79
t.n.v. Stichting Comitato Dante Alighieri
Nĳmegen o.v.v. bĳdrage socio.
DANTEPASJE - Na betaling ontvangt u
in september het ‘Dantepasje’.
OPZEGGEN - Als u niet opzegt vóór 1
september blĳft u automatisch socio
van Dante Nĳmegen met verplichting tot
betaling van de jaarlĳkse bĳdrage. U
kunt per mail opzeggen: penningmeester@dantenĳmegen.nl.

www.dantenijmegen.nl/socio-worden

lezingen, ﬁlm,
cursussen Italiaans,
literatuur, reizen
& muziek
www.dantenijmegen.nl

Taalcursussen
Italiaans
PRINCIPIANTI 1

€260 *

di 19.30 - 21.00 u (24 lessen)
Nijmegen, wijkcentrum Titus Brandsma

PRINCIPIANTI 1

€260 *

vr 10.30 - 12.00 u (24 lessen)
Arnhem/Velp, locatie is nog niet bekend

PRINCIPIANTI 2

€260 *

do 20.30 - 22.00 u (24 lessen)
Nijmegen, Oud Burger Gasthuis

INTERMEDIO 1

ma 20.00 - 21.30 u (24 lessen)
Nijmegen, wijkcentrum Titus Brandsma

€260 *

di 19.30 - 21.00 u (20 lessen)
Nijmegen, wijkcentrum Villanova

€260 *

do 19.45 - 21.15 u (24 lessen)
Nijmegen, Filmhuis O42

AVANZATO B

€220 *

do 18.30 - 19.45 u (24 lessen)
Nijmegen, Filmhuis O42

VAKANTIE-ITALIAANS

VAKANTIE-ITALIAANS

INFORMATIEAVOND
do 13 sep 2017, 19.45 u, Filmhuis O42
Info over de taalcursussen en de overige
activiteiten van Dante Nijmegen

€130 *

wo 19.30 - 21.30 u, april/mei (7 lessen)
Nijmegen, wijkcentrum Titus Brandsma

€260 *

INTERMEDIO 2

AVANZATO A

Cultureel
programma

€130 *

di 19.30 - 21.30 u, april/mei (7 lessen)
Arnhem, wijkcentrum Boerderij De Kroon

ARCHITECTUUR
datum/tĳd nog niet bekend (3 lessen)
Cursus in het Italiaans met als onderwerp:
L’architettura italiana tra le due guerre

LEZING

www.dantenijmegen.nl/taalcursussen

wo 6 feb 2019, 19.45 u, Filmhuis O42
Martje de Vries: Schatzoeken in het
Romeinse ommeland

LEZING

di 9 okt 2018, 19.45 u, Filmhuis O42
Arthur Weststeijn: Italië als laboratorium
van moderne politiek, als proeftuin van
Europa

wo 13 mrt 2019, 19.45 u, Filmhuis O42
Anne Nies Keur: Leonardo da Vinci lichtend voorbeeld

LEZING (IT)

FILM
nov 2018, 19.30 u, Filmhuis O42
Italiaanse ﬁlm in samenwerking met O42

LEZING (IT)
wo 19 dec 2018, 19.45 u, Filmhuis O42
Paola d’Onofrio: Il colore storico delle
città

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
wo 9 jan 2019, 19.45 u, Filmhuis O42
Onderwerp wordt later bekend gemaakt

* De prĳs is afhankelĳk van het aantal deelnemers en de lesduur. Kĳk voor meer informatie over de prĳzen op de website. U kunt uitsluitend als socio deelnemen aan de taalcursussen van Dante Alighieri Nĳmegen. De bĳdrage van €25 is niet inbegrepen bĳ de prĳs van
een taalcursus. Soci ontvangen een korting van €30 bĳ deelname aan de cursus VakantieItaliaans. De cursussen beginnen in week 39/40 (eind september/begin oktober).

LEZING

wo 10 apr 2019, 19.45 u, Filmhuis O42
Pietro Delcorno: Caronte, Gerione e
Satana: i mostri infernali di Dante nella
predicazione del Quattrocento

FILM
apr/mei 2018, 19.30 u, Filmhuis O42
Italiaanse ﬁlm in samenwerking met O42

SERATA DI FINE STAGIONE
wo 22 mei 2017, 19.45 u, Filmhuis O42
Onderwerp wordt later bekend gemaakt

De informatieavond is gratis toegankelĳk. De lezingen, de nieuwjaarsbĳeenkomst
en de serata di ﬁne stagione zĳn gratis toegankelĳk voor Dantesoci. NietDantesoci betalen €5. Voor de ﬁlmvoorstellingen kunnen Dantesoci kaarten
kopen tegen een gereduceerd tarief. Alle activiteiten vinden plaats in Filmhuis
O42, Oranjesingel 42, 6511 NW Nĳmegen.

www.dantenijmegen.nl/lezingen-en-activiteiten

