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Styrelsen har under året haft 8 möten och har bestått av följande personer: 
Anne-Marie Hammar, Monica Borg, Marianne Björnfot-Cohen, Pia Witt, Ingegerd 
Permalm och Carin Lundqvist

Verksamhet

23 januari Giro d`Italia  /Klöverns aula på Kvarnberget
Roberto Vacchi, uppskattad kommentator i cykeltävlingar och många andra sporter, berättade 
om cykeltävlingen Giro d´Italia.  Cykling är en megasport i Italien. Vi fick veta historien bakom
tävlingen och hur den har utvecklats genom åren.  Tyvärr finns fortfarande en hel del 
doping men förbättringar pågår. En helintressant kväll även för oss som inte är cykel- eller idrotts-
nördar. Frågorna haglade över Roberto och han kunde svara på dem alla

14 mars  Årsmöte med film och filmgodis /Folkuniversitetets lokaler i Falun
Mötet gick enligt planerna. Frieda Wickershoff-Strömberg hade undanbett sig omval. Efter 
mötesförhandlingarna såg vi en charmig film med Montalbano. Godis, frukt och dryck var
snyggt upplagda och vi kunde ta för oss och njuta. 

17 april  Den italienska cembalon  /Musikkonservatoriet i Falun
Ingela Ekström berättade varför man ville ha en italiensk cembalo. Hon spelade också ett antal
stycken för oss.  Vi kunde konstatera att den kvittrar, den drillar men framför allt låter den som 
en cembalo.  Som bonus fick vi höra två sångelever som framförde några arior, ackompanjerade
av Ingela på cembalon. Sången väckte härliga känslor.  En kväll som bjöd på det lilla extra. 
Vi förstod att Ingela hade lagt ner ett gediget arbete för att göra kvällen minnesvärd.

31 maj  Blommorna från San Remo till Nobelbanketten  /Stabergs Barockträdgård
Gunnar Kaj som har ansvarat för blomdekorationerna till Nobelbanketten under  många år berättade
om hur det går till med detta stora  ansvarfulla uppdrag. En fantastisk kväll i ett härligt för-
sommarväder på vackra Staberg. Gunnar berättade med humor och glädje och vi fick höra många
hemligheter 

18 september  Italiensk litteraturafton   / Folkuniversitetet, Falun
Mass Elisabeth Larsson och Pia Witt berättade.  Vi fick historien och nutiden. Detta presenterades 
på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Vem skrev vad i historien? Hur mycket är italienska
texter från början. Den moderna litteraturen fick också sitt.  Efter en paus med delikatesser 
fick vi tipsa varandra om läsvärda alster. 
En uppskattad kväll som lockade nya medlemmar till föreningen
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25 oktober Proseccoprovning /Östanfors kvartersgård, Falun
Denna kväll hade vi sett fram emot.  Vår vinkännare Matts Björke guidade oss in 
i den mousserande italienska vinvärlden.  Vi fick lära oss hur glasen skall vara. Vi fick
lära oss hur bubblorna skall vandra i glaset.  Det blev en del teori innan vi fick låta den
ädla drycken svalka våra strupar.  Men då blev det till att smutta och smaka och gurgla och
sörpla och rulla runt med tungan. Man får träna upp sig.  Det gäller att hitta karaktären i vinet.
Det blev ett fint tillfälle för oss medlemmar att komma samman och få tid att prata med
varandra.

21 november, Pizzans dag   /Ernst Rolfgården på Elsborg
Ett spontanprogram.  Vi fick av ett tillfälle reda på att man firar pizzans dag i Italien just 
detta datum.  Vi ville inte vara sämre.  Så vi beställde pizza Napolitana, hyrde gården på 
Elsborg och åt vår pizza.. Monica hade sammanställt lite om pizzans historia som vi fick ta 
del av.   En trivsam afton! 

3 december.  Dario Fo, Svante Andersson och hans italienska studenter på Nisserska teatern
Sista programmet för 2018.  De italienska ungdomarna hade bakat några italienska specialiteter 
som vi avnjöt innan föreställningen började.  Väl inne i teatersalongen fick vi följa  med i 
Dario Fos liv som  Svante hade sammanställt ett urval ur. De olika personerna och tiderna 
gestaltades av ungdomarna. 
Detta framfördes på italienska och Svante gled omkring på scenen som en skugga och 
översatte. Spelet framfördes med stor glädje. En spännande kväll där ingen visst hur
den skulle gestalta sig.

Falun februari 2019

Anne-Marie Hammar/Ingegerd Permalm

För er som önskar en mer detaljerade redogörelse
kan gå in på vår hemsida

www.italiafalun.se

Står mycket roligt där

- 2 -


