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Deze maand
We zijn er trots op dat onze nieuwjaarsbijeenkomst zal wor-
den opgeluisterd door de Italiaanse ambassadeur in Nederland, 
Giorgio Novello. Hij zal na een korte voordracht vragen van 
onze soci beantwoorden. In januari gaat ook een eerste the-
macursus van start, ‘In giro per negozi’. In twee bijeenkomsten 
leert u hoe u in Italië kunt shoppen. U kunt zich vanaf nu voor 
de cursus opgeven via onze website.
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4Woensdag 11 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst 
met de Italiaanse ambassa-
deur Giorgio Novello
Interactieve avond met de 
ambassadeur en aansluitend een 
brindisi di Buon Anno.
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Giorgio Novello is bijna twee jaar de Italiaanse 
ambassadeur in Nederland. Op 20 januari 2021 
overhandigde hij zijn geloofsbrieven aan koning 
Willem Alexander. 

Onze gast is Giorgio Novello, de Italiaanse ambas-
sadeur in Nederland. De ambassadeur is zowel een 
gepassioneerd Dante-liefhebber als een enthousiast 
pleitbezorger van de historische en hedendaagse 
banden tussen Italië en Nederland.

Hij zal een voordracht houden over de culture-
le banden, overeenkomsten en verschillen tussen 
Italië en Nederland. Aansluitend is er een gesprek 
tussen de ambassadeur en het aanwezige publiek 
aan de hand van vragen uit het publiek. We vragen 
alle soci van Dante Nijmegen om een vraag (in het 
Italiaans!) aan de ambassadeur voor te bereiden. 

De voertaal zal Italiaans zijn. De ambassadeur 
spreekt zelf een rustig en helder Italiaans. Boven-
dien spreekt hij een beetje Nederlands. Waar nodig 
zullen zaken worden vertaald. 

Wanneer 
Woensdag 11 jan,  
om 20.00 u

Waar 
Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen

Toegang
Vrij toegang voor soci van 
Dante Alighieri en overige 
belangstellenden

i
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Wanneer 
Vrijdag 13 januari, van 
10.00 tot 11.00 uur. Kijk op 
de website voor de meest 
recente datum

Waar
De bijeenkomsten zijn in 
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen

Caffè
Se studi o parli la lingua italiana, ti aspettiamo per 
fare quattro chiacchiere! 

Ongedwongen
Gedurende een uur zullen we in een gezellige, on-
gedwongen sfeer met elkaar in het Italiaans kletsen 
of spreken we over een bepaald thema. Een van de 
Dante-docenten zal altijd aanwezig zijn. 

Geen huiswerk
Je moet minimaal een jaar Italiaans hebben gestu-
deerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huis-
werk.

Kosten
Elke bijeenkomst kost tussen €5 en €7,50, afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. Je betaalt aan de 
docent(e) als je binnenkomt. 

Vrijdag 13 januari

Il caffè in lingua...  
italiana
Informeel samenzijn en Italiaans oefenen voor 
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van 
Dante Nijmegen

http://www.dantenijmegen.nl
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Wanneer  en waar
De themacursus ‘In giro 
per negozi’ is op twee 
maandagmiddagen, 16 en 
23 januari 2023, van 13.30 
tot 15.30 u

Aanmelden
Zowel soci als niet-soci 
van Dante Nijmegen 
kunnen deelnemen aan 
de cursussen. Niet-soci 
ontvangen een voucher om 
een Dante-activiteit bij te 
wonen. 

Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier op  
www.dantenijmegen.nl

Shopping
Op twee maandagmiddagen in januari organiseren 
we de cursus ‘In giro per negozi’. Aan bod komen 
onder meer: kleding beschrijven, passen, kopen. 
Voorkeuren aangeven, maten en kleuren. Korting 
vragen. Ruilen of terugbrengen.

Meer info
Meer info over deze cursus vindt u op onze website:  
www.dantenijmegen.nl.

Meer cursussen
Komende tijd organiseren we meer thema-, gram-
matica- en conversatiecursussen. De cursussen 
worden bekend gemaakt op de website en via onze 
ineuwsbrieven. 

Maandagen 16 en 23 januari

Themacursus: ‘In giro  
per negozi’
Volg je al een cursus en wil je alleen conversatie 
doen? Wil je de Italiaanse grammatica bijspijkeren? 
Of wil je praktische oefeningen en rollenspellen 
doen met een bepaald thema?

http://www.dantenijmegen.nl
http://www.dantenederland.nl


8Agenda 

Cultureel programma  
Dante Alighieri Nijmegen

Nieuwjaarsbijeenkomst
Een ontmoeting met Giorgio 
Novello, de Italiaanse ambassadeur 
over de culturele betrekkingen 
tussen Nederland en Italië
wo 11 jan 2023, 20.00 u
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

Lezing
Guido Cuyt: Het Forum Romanum: 
het hart van het eeuwige Rome 
gereanimeerd
wo 8 feb 2023, 20.00 u
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

Lezing
Huub Kurstjens: Castel del Monte, 
parel van het middeleeuwse Puglia
wo 8 mrt 2023, 20.00 u
Titus Brandsma Memorial, Nijmegen

Lezing
Kevin Toma: Het neorealisme in de 
Italiaanse cinema
wo 19 apr 2023, 20.00 u
Filmhuis Lux, Nijmegen

Serata di fine stagione
Sara Hoogveld: muzikale avond in 
het teken van Barbara Strozzi, een 
Venetiaanse componiste uit de 17e 
eeuw
wo 17 mei 2023, 20.00 u
Thiemeloods, Nijmegen
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Cultureel programma  
Dante Alighieri Kleve

Lezing
Martina en Guus Reinartz: Toskana 
– die Leidenschaft des Lichts
di 10 jan 2023, 19.30 u
Kolpinghaus, Kleve

Leesmarathon
VDIG-Lesemarathon zu Italo  
Calvino
do 9 mrt 2023, 19.30 u
Kolpinghaus, Kleve

Lezing
Klaus Kirmis: Capri, Ischia, Procida 
– Landschaften und Gärten, Ther-
malquellen und Künstlerorte auf 
Trauminseln im Golf von Neapel
do 30 mrt 2023, 19.30 u
Kolpinghaus, Kleve
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Cultureel programma  
Alliance Française  
Nijmegen
Lezing

Nico Nelissen: Werelderfgoed in 
Frankrijk
di 17 jan 2023, 20.00 u
Lutherse Kerk of Thiemeloods

Muziek
Ronald Naar
di 21 mrt 2023, 20.00 u
Locatie n.n.b.

Proeverij
Wijnproeverij
mei 2023 
La Belle Excuse

Film
Februari en april



Leer
Italiaans

in Italië

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

specials  gastronomie, 
wijn, kunst & cultuur

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

0345 520 152         info@italstudio.nl         www.italstudio.nl
VRAAG ONZE
BROCHURE AAN!

ARCHITECTEN & ADVISEURS

ITALIAANSE BEGELEIDING EN DESIGN

NEDERLANDS MANAGEMENT

 

www.spazioarchitecten.nl
info@spazioarchitecten.nl

N.L. Panetta  & J. Koudijs
Zijpendaalseweg 53 6814CD Arnhem 
+39 339 6503172     +31611190695    +31630174638

Voor Nederlanders die in Italië een huis willen kopen, laten bou-
wen of verbouwen.

Italiaans en Nederlands tweetalige ontwerpers & adviseurs, ge-
vestigd in Nederland en Italië. Uitstekende kennis en advies over 
bestemmingsplannen en   Italiaanse regelgeving . 
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing,  restauratie, interieur,  
technische keuringen, tekenwerk, bouwvergunningen, begrotin-
gen,  aanbestedingenen, bouwbegeleiding.  

Een transparante,  plezierige en snelle dienstverlening.

Graag bespreken wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkhe-
den voor het realiseren van uw plannen  



Te huur: appartement in 
Convento San Francesco 
(Umbrië)

In het zuiden van Umbrië, op de rand van het 
Tiber-dal, ligt tussen wijn- en olijfgaarden 
Lugnano in Teverina: een prachtig middel-
eeuws stadje met smalle straatjes waar dui-
zend jaar geschiedenis levend aanwezig is.

Aan de rand van Lugnano ligt het Convento 
San Francesco, een voormalig franciscaner 
klooster dat uit de 13e eeuw dateert. Hier 
heeft St. Franciscus volgens de overlevering 
een wonder verricht. In het gebouw is nu een 
aantal appartementen gevestigd.

Het appartement La Scaletta bestaat uit vier 
voormalige kloostercellen die prachtig uit 
zien op het dorp en op de binnenplaats. Er 
is een woonkamer, een keuken en badkamer, 
een eetkamer en een slaapkamer op de ver-
dieping. Ruim genoeg voor twee personen. 
Er is een slaapbank voor extra gasten.    

Voor gemeenschappelijk gebruik van de 
gasten is er, binnen de muren van het kloos-
terterrein, een 25 meter lang zwembad, een 
heerlijke tuin, tennisbaan en gelegenheid 
voor tafeltennis en bocce (jeu de boules). 

Ook kunt u wegdromen onder de olijfbomen 
in de olijfgaard en uw benen strekken in het 
omringende bos. Wifi en parkeren zijn gratis.

In overleg kan er in dit complex ook een re-
servering worden gemaakt voor een gezel-
schap tot 12 personen. Informeer naar de 
mogelijkheden.

Het centrum van Lugnano in Teverina, met 
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt 
op 500 meter van het appartement. Het 
treinstation voor Rome en Florence ligt op 10 
km. De luchthaven van Rome is slechts 90 
km verderop. Lugnano ligt halverwege Orvie-
to en Terni. Beide steden zijn ongeveer 40 km 
van Lugnano verwijderd.

Bekijk meer foto’s en een film van het kloos-
ter op www.bofligt.nl/verhuur.html. Op de 
website vindt u ook informatie over verhuur. 

Neem contact op voor meer informatie: 

E-mail: bofligt@tiscali.nl  
Tel. + 31 24 388 80 43
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Crociera aerea del 
decennale
Bezoekers van de tentoonstelling Marinetti en het 
Futurisme in het Rijksmuseum Twenthe hebben hem 
zeker gezien: de levensgrote poster van de Crociera 
aerea del decennale uit de collectie van Fondazione 
Cirulli. Het verhaal van de luchtkruisvaart van Italo 
Balbo naar de wereldtentoonstelling in Chicago.

Tekst: Peter van Alem
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Italo Balbo, van 1926 tot 1933 staatssecretaris en minister van 
luchtvaart, maar ook piloot en vliegfanaat lanceerde in 1928 
het plan om een luchtkruisvaart te organiseren. Aanleiding 
zou zijn het tienjarig bestaan van de governo fascista in 1932. 
Aanvankelijk werd beoogd een reis van een vliegende armada 
rond de wereld. Later werden de ambities gereduceerd en 
werd besloten tot een luchtkruisvaart naar Noord-Amerika 
in 1933. Het tienjarig bestaan van de Regia Aeronautica werd 
nu als aanleiding genomen evenals de dan te houden wereld-
tentoonstelling (‘Expo’) te Chicago onder het motto ‘Century 
of Progress’.

Voor de het uitvoeren van de tocht met 25 watervliegtuigen 
meldden honderden piloten zich aan bij het ministerie van 
luchtvaart. Na een strenge selectie bleven er 70 kandidaten 
over, tutti scapoli, het merendeel zonder ervaring met een 
watervliegtuig, maar wel met tenminste 500 vlieguren op 
het conto. Alle kandidaten moesten deelnemen aan theore-
tische en praktische cursussen om technische problemen en 
weersomstandigheden het hoofd te kunnen bieden: vlieg-
tuigbouw, motoronderhoud, bergtochten, skicursussen en 
vluchten met ski-vliegtuigen.
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Op naar Chicago
Ondersteuning op zee zou worden geleverd door de Italiaan-
se marine (ondanks naijver jegens de luchtmacht) met twee 
corvetten en twee onderzeeërs. Voorts werden er zes Engel-
se walvisjagers ingehuurd, alsmede vier Deense meteosche-
pen.

Op 1 juli 1933 vertrokken onder leiding van generaal Balbo 25 
watervliegtuigen uit de baai van Orbetello (prov. Grosseto) 
voor een reis in 7 etappes naar Chicago, alwaar de vloot op 
15 juli aankwam. Bij de landing op het Buiten-IJ in Amster-
dam op de eerste dag verongelukte één van de toestellen; de 
piloot verloor het leven. De ontvangst in Chicago was groots: 
vliegtuigen en zeppelins in de lucht, miljoenen mensen op de 
Navy Pier en in de straten. De burgemeester gaf Balbo een 
gouden sleutel van de stad en onthulde de straatnaam ‘Ge-
neral Balbo Avenue’.
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De Expo werd bezocht en de vloot van inmiddels 24 toestel-
len vertrok naar New York. De ontvangst daar was mogelijk 
nog grandioser:  een ticker-tapeparade op Broadway, een 
ceremonie in de City Hall, en een manifestatie met de Ita-
liaanse gemeenschap in de Madison Square Bowl. Daar be-
zwoer Balbo zijn landgenoten zich trots te tonen om Italiaan 
te zijn, een eretitel. Ter afsluiting van het bezoek was er een 
ontvangst bij President Roosevelt op het Witte Huis. 
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Terug naar Rome
Op 25 juli begon de terugreis. Uit voorzichtigheid werd ge-
kozen voor de route via de Azoren in 5 etappes naar Rome. 
Materiaalstoringen leidden tot ongeplande tussenlandingen 
en lang oponthoud in de eerste twee etappes. Ook slecht 
weer speelde een rol. Het charisma van Balbo is naar verluidt 
essentieel geweest om het moraal van de groep bij tegenslag 
hoog te houden. De Azoren werden pas op 8 Augustus be-
reikt. Bij het aanvliegen van Lissabon sneuvelden een tweede 
vliegtuig én piloot. 

Op 12 augustus werd de laatste etappe van het traject afge-
legd. Weer grote mensenmassa’s om de vloot toe te juichen, 
nu bij Porto Torres (Golf van Asinara, Sardegna). Generaal 
Balbo bereikte als eerste van de 23 vliegtuigen de idroscala 
‘Carlo del Prete’ voor de kust van Ostia, bij de monding van 
de Tevere. De tour werd afgesloten met een triomfantelijk 
defilé door Rome, passage onder de Arco di Costantino en 
ontvangst door Mussolini, die aan Balbo de Beretto di Mares-
ciallo dell’Aria uitreikte.

De grote expeditie was ten einde gekomen. Groot in de zin 
van technisch en menselijk kunnen: 107 crewleden (op elk 
vliegtuig tenminste 2 piloten, 1 marconist en 1 boordwerk-
tuigkundige), vol trots aangeduid als La Centuria Alata. Vijf-
entwintig watervliegtuigen, geprepareerd met aangepaste 
motoren (18 cilinders in W-vorm, 930 pk), verstelbare pro-
pellers en dubbele vluchtinstrumenten. Bedenk dat het gaat 
over de ‘jaren-30’ van de vorige eeuw; de KLM begon net zijn 
lijnvlucht naar Batavia.

Groot ook in de zin van publicitair effect. De expeditie was 
bedoeld als propaganda voor het fascistisch bewind; het suc-
ces daarvan is af te meten aan de vele buitenlandse onder-
scheidingen die Balbo ten deel vielen.
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Italo Balbo
Italo Balbo (1896 – 1940) was in zijn jeugdjaren politiek zeer 
actief. In 1920 werd hij lid van de PNF. Na deelname aan de 
mars op Rome als één van de quadrumviri werd hij in 1923 
benoemd tot generaal van de Milizia Volontaria per la Si-
curezza Nazionale. Als minister van luchtvaart zette hij de 
nog jonge Regia Aeronautica als zelfstandige legereenheid 
naar zijn hand. Bouwde in Guidonia (prov. Roma) een onder-
zoekcentrum voor de luchtvaart. Na de succesvolle crocie-
ra wordt hij in 1934 benoemd tot gouverneur van Libia (als 
opvolger van Badoglio en Graziani). In 1940 op jacht naar de 
Engelse vijand sneuvelt hij als oorlogsvlieger, getroffen door 
eigen vuur vanaf de kruiser San Giorgio voor de kust van Li-
bië. Hij werd begraven in Orbetello.

Bron: www.trasvolatoriatlantici.it
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LIBRI

Paolo Giordano
Tasmanië

€ 24,99 paperback
€ 13,99 ebook

Vertaling 
Manon Smits. 
Oorspronkelijke titel 
Tasmania

Tasmanië
Dit is een roman over de toekomst. Een toekomst die we 
vrezen en waarnaar we verlangen, een toekomst die we 
kunnen veranderen, een waar we nog aan kunnen bou-
wen. In Tasmanië staat een man centraal die misschien 
nooit vader zal worden en die geconfronteerd wordt 
met twijfels en verleidingen. In zijn huwelijk zoekt hij 
naar evenwicht en hij is – net als de vrienden met wie hij 
is opgegroeid – altijd vol vertrouwen in de ratio geweest. 
Maar hoe ga je om met de angst en kwetsbaarheid die 
je overvallen wanneer je de controle op de wereld om je 
heen verliest?

Tasmanië is een levendige, gevoelige roman die alleen 
geschreven had kunnen worden door Paolo Giordano. 
Met zijn empathische, scherpe blik op het leven van 
vandaag in al zijn facetten – geloof, wetenschap, kli-
maat, ouderschap, liefde – beschrijft hij hoe wij allemaal 
op zoek zijn naar een plek, een Tasmanië, waar nog een 
toekomst mogelijk is.

Paolo Giordano (Turijn, 1982) studeerde in 2007 cum 
laude af in natuurkunde en werkte aan een project dat 
mede gefinancierd werd door het Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare. Paolo Giordano heeft voor zijn de-
buutroman De eenzaamheid van de priemgetallen (2009) 
vele prijzen ontvangen. In 2013 verscheen zijn tweede 
roman, Het menselijk lichaam en in 2014 zijn nieuwe 
boek Het zwart en het zilver.
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Alba Donati
Boekhandel in de 
bergen

€ 21,99 paperback
€ 12,99 ebook

Vertaling Etta Maris. 
Oorspronkelijke 
titel La libreria sulla 
collina

Boekhandel in de bergen

Tegen alle adviezen in vertrekt Alba Donati naar Lucig-
nana, haar geboortedorp in het pittoreske Toscane, om 
daar, omgeven door bos en bergen, haar eigen boek-
handel op te richten. Overdag staat ze in de winkel, ’s 
nachts heeft ze eindelijk tijd om te lezen in de boeken 
van onder andere Annie Ernaux en Pia Pera. Het is nooit 
te laat een droom te verwezenlijken. We lezen mee in 
het dagboek van Donati, die beschrijft hoe ze de boeken 
selecteert en een naam opbouwt. Maar al na een maand 
breekt er een brand uit in de winkel. Het is de steun van 
haar dorpsgenoten en jeugdvrienden die haar erboven-
op helpt. Vloeiend en beeldrijk rijgt ze deze gebeurtenis-
sen aaneen met dorpsverhalen, natuurbeschrijvingen en 
gedachten over de beste boeken, inspirerende auteurs 
en de meest memorabele personages. Langzaam maar 
zeker weet Donati iedereen te overtuigen: ze is een on-
ervaren maar geboren en gepassioneerd boekverkoper. 
Deze boekhandel in de bergen, waar ze thuis is tussen 
dorpsgenoten en vrienden, is een toevluchtsoord voor 
gelijkgestemden. 

Alba Donati is prijswinnend dichter. In 2019 verliet ze 
Florence om een boekhandel te openen in Lucignana, 
haar Toscaanse geboortedorpje met honderdtachtig 
inwoners. De grootse dagen in deze kleine boekhandel 
beschrijft ze in haar dagboek Boekhandel in de bergen. 
Het boek is een groot succes in Italië, wordt vertaald in 
tien talen en wordt verfilmd.
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CINEMA

Premièredatum
5 januari 2023

Regie
Gabriele Mainetti

Met
Franz Rogowski, 
Aurora Giovinazzo, 
Claudio Santamaria, 
Pietro Castellito

Duur
141 minuten

Taal
Italiaans, Duits, Frans

Land en jaar
Italië, België, 2021

Freaks Out

Betoverd kijkt het publiek hoe de jonge Matilda met haar 
lichaam een gloeilamp kan laten branden. In de circus-
tent voltrekt zich het ene wonder na het andere. Totdat 
de juichende toeschouwers plotseling worden wegge-
blazen door een inslaande bom. Welkom in de grillige 
wereld van Freaks Out.

In het nazistische Rome van 1943 zijn de artiesten hun 
leven niet meer zeker. Matilda besluit om Italië te ont-
vluchten met haar bovennatuurlijke vriendengroep: een 
oersterke wolfman, een insectenfluisteraar, een mense-
lijke magneet en de lieve directeur. Makkelijk is hun reis 
niet. De Duitse nazi Franz, een twaalfvingerige pianist 
die in de toekomst kan kijken, maakt namelijk jacht op 
circusfreaks om het Derde Rijk aan te sterken.

Bruut geweld wordt daarbij niet geschuwd, in deze 
avontuurlijke mix van fantasy- en oorlogsfilm. Naast de 
prachtige decors en het sierlijke camerawerk, valt vooral 
de ontroerende hoofdrol van Aurora Giovinazzo op. Een 
talent om in de gaten te houden.


