
Verksamhetsberättelse för 
Italienska kulturföreningen i Falun
År 2017

Styrelsen har under år 2017 haft 9 möten och bestått av följande 
personer: Ann-Mari Hammar, Marianne Björnfot-Cohen, Monia Borg, Ingegerd
Permalm, Pia Witt, Marianne Husfelt-Hansson, Carin Lundqvist  och Frieda Wickershof-
Strömberg

Verksamhet

9 februari   Antipasti / Östanfors kvartersgård
Sex rätter med enbart förrätter. Det gällde att välja rätt rätter. Rätter som ”gifter sig” med varandra 
men ändå skiljer sig åt. Ann-Mari och Monica var chefskockar och arbetsledare.  I detta program 
fick vi alla jobba.  Vi hade roligt och det blev så bra.

21 mars   Årsmöte med filmvisning och godis / Folkunivesitetet
Ett möte som löpte på bra efter dagordningen. Vi tackade av Ulrika Nilsson-Lind som 
varitledamot 
i föreningen under många år.. Mötet avslutades med att vi såg en film tillsammans GIFTAS. En 
film
där Sophia Loren och Marcello Mastrioanni hade huvudrollerna. En gammal goding.
25 april    Italien, Vatikanstaten och påven Franciskus / Katolska kyrkan
Ulla Gudmundsson, skribent och diplomat, Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen 2008-2013
berättade om de kopplingar som finns och har funnits mellan Italien och Vatikanstaten. Ett 
intressant föredrag som lockade många personer även utanför vår förening. 

19 maj  Bussresa till  Italienska kulturinstitutet i Stockholm
Vi samlades på Tiskens parkering.  Vädret var fint, bussen bekväm och chaufför Stellan var trygg.
Lite frågetävlingar på nedresan och rosa alkoholfri ”champagne” bjöds det på vid  fikarasten. Första
stoppet i Stockholm var på Medelhavsmuseet med en intressant guidning. Lunch på italiensk
restaurang i Gamla stan. Gott.  Därefter Italienska kulturinstitutet på Gärdet.  Det egentliga målet
för vår resa.
”Elegant som en i gräset tappad damsko” Hela huset var böjt, Fönstren satt på olika höjder. Väl
inne gick väggarna snett och takkronorna var på olika höjder. Allt var lite hur som helst.  Men det 
var spännande och lite vackert.  Man kan tro av beskrivelsen att vi hade kommit till ”Lustiga 
Huset” men så var det absolut inte.  Vår guide Alessandro berättade om huset och alla de
verksamheter som fanns inom väggarna.  Han berättad med stolthet och kunnande om detta 
fantastiska hus som vi fick glädjen att besöka. En helt igenom lyckad resa
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11 september  Italienska modehus
Kvarnportens aula /Klövern
Närmare 60 personer kom för att lyssna på Patrizia Coggiola när hon berättade om de stora 
modehusens historia. Prada, Versace, Armani, Gucci etc… Man behövde inte vara direkt 
modeintresserad för att få behållning av hennes föredrag.
Denna kväll hade vi också glädjen att få samarbeta med rest Carianna som dukade fram lite
smått och gott under pausen.

4 oktober  Italienska sånger med Maria Keohane och Anita Agnas
Musikkonservatoriets orkestersal
Vi bjöds på en minnesvärd tidsresa i musikens värld. En sammanhållande länk var det
sångbara italienska språket.  Vi fick höra arior ur verk av Monteverdi, Vivaldi, Händel, 
Mozart
Bellini m fl.  Vi berördes alla av Marias vackra och fylliga sopran så följsamt ackompanjerad
av Anita Agnas på flygel.
Det kändes nästan overkligt att två så professionella musiker framträdde bara för oss.
Det hela avslutades med Volare och Sole mio där vi alla uppmanades att sjunga med. Och 
det gjorde vi.
En alldeles magisk och oförglömlig afton.

16 november  Restaurangskolan Ecole
Ett samarbete mellan skolan och föreningen resulterade i en italiensk afton med endast italienska
rätter på menyn.  Eleverna bjöd på fyra rätter vilka utföll till vår belåtenhet.
Det var ”la ultima volta” för året och ordförande tyckte att vi skulle sjunga lite italienska jul-
sånger.  Men det var ju bara november så vi enades om Santa Lucia på italienska.
Den tog vi tre gånger så sista gången satt den fint.

För er som önskar en mer detaljerad redovisning kan besöka
föreningens hemsida 

www.italiafalun.se
Se under flicken ”återblick”
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Anne-Marie Hammar

http://www.italiafalun.se/

