
 

 

Måndag 14/10 

Tomas Lappalainen – Cosa nostra, 

Camorran och Ndrangetan 
Tomas Lappalainen, författare och en av 

landets främsta Italienkännare, föreläser om 

maffiaorganisationer i södra Italien och 

maffians roll och betydelse. 

Entré: 60 kr. Biljetter köps via Tickster.com 

eller i Kulturreceptionen, plan 3, Väven. 

Plats: Multisal plan 4 Väven kl. 18.30  

 

 

 

Måndag 12/10 

Made in Italy omfattar många 

produkter, t ex inom mat, inredningar, 

mode och transporter. För att kunna sälja 
dessa produkter har man i Italien varit en 

förebild när det gäller att nyttja kreativ 

design. 
Ambra Trotto, ass professor vid Umeå 

Institute of Design och director för 
RISEinstitutet i Umeå kommer att berätta 

om italiensk design och visa många 

exempel på framgångsrika 
designlösningar. 

Föredraget hålls på engelska 
Tid: kl. 18.00 

Plats: Multisal plan 4 Väven 

Entré: 80 kr, biljetter köps i Vävens 
kulturreception 

 
 

Onsdag 14/10 

 

Rom - ett historiskt resmål. 
Rom är bland de mest besökta turistmål i 

världen och har varit det sedan 1300-talet. 
Reselitteratur av olika slag har funnits 

länge och bland denna intar guideboken en 

särskild ställning. Under renässansen, cirka 
vid mitten av 1500-talet, uppstod i Rom 

den form av guideböcker som vi är vana 
vid idag. 

Stefano Fogelberg Rota är docent i 

litteraturvetenskap vid Umeå Universitet. 
Hans forskning handlar om guidebokens 

uppkomst och särskilt om en guidebok från 
1644. 

Tid: kl. 18.00, 

Plats: Multisal plan 4 Väven 
Entré: 80 kr, biljetter köps i Vävens 

kulturreception 

 

Torsdag 15/10 

Biovino 
Italiensk meny på Gotthards och därefter 

visning av Julietta och andarna, av Federico 

Fellini som skulle ha fyllt 100 år i år. 
Plats: Gotthards krog, från kl. 17.00. 300 kr. 

inklusive filmvisning på Folkets bio, Väven 

som startar kl. 20.00 

Boka bord på gotthardskrog.se. 

 

Julietta och andarna 

Federico Fellini, 1965, Italien, italienskt 

tal/svensk text, 137 min 

När Julietta misstänker att hennes man är 

otrogen vänder hon sig inte bara till vänner 

och familj för att få råd, utan även till 

andevärlden.  

Biobiljett på folketsbio.se, 100 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 17/10 

 

Italiensk Vinlunch 

Föreläsare, Hanna Eriksson 

Plats: TC Mat&Bar 

Tid: kl.12.30 

Kostnad: 525kr.Betalas på plats. 

Anmälan till: hanna.eriksson@umeafolketshus.se 

Hur uttalas gnocchi, ciabatta och 

tagliatelle? 

Mia Khorasani Axelson önskar dig välkommen till en 

kort genomgång av reglerna för italienskt uttal, där 

många av exempelorden som används för att öva är 

vanligt förekommande även i Sverige (t ex namn på 

matvaror, drycker, personer och platser). 

Tid.kl.13.00 & kl.14.00 fri entré. 

Plats: Matverkstaden plan 4  Väven 

Begränsat antal platser, föranmälan till 

mia.k.axelson@gmail.com senast onsdag 14/10 

Felliniklassiker 8 ½ 

Federico Fellini, 1963, Italien, italienskt tal/svensk 

text, 138 min. 

Regissören Guido Anselmi har drabbats av en 

omöjlig skrivkramp. Guido drar sig tillbaka och 

skärmar av sig bland drömmar, i sökandet av 

inspiration. 

Med 8 ½ vann Fellini sin tredje Oscar.  
Bengt Lidström ger en kort introduktion. 

Plats Folkets bio Tid.kl.15.00 

Biobiljett på folketsbio.se, 100 kr  

 

 

Söndag 18/10. 

Barockmusikens bortglömda tonsättare  
I compositori dimenticati della Musica Barocca. Den 
välkända radioprofilen och barocknörden Vassilis 

Bolonassos introducerar och låter oss lyssna på 
vacker italiensk barockmusik. 

Plats Folkets hus, PB-salen. 

tid: kl. 13.- 15.30 med fikapaus.  
Entré 80 kronor inklusive fika.  
 

OBS! 
För att göra föreläsningar coronasäkra kommer ett 
begränsat antal personer att släppas in i lokalen den 
12:e, 14:e, 17:e och 18/10 
Köp därför biljetter i förväg 

 
Arrangörer: Italienska föreningen i Umeå, 
 Umeå stadsbibliotek, Italienska Kulturinstitutet 
 och Folkets Bio.  

 Med reservation för förändringar i programmet.  
 
Mer info. www.alltomvasterbotten, sökord ”italienska”, 
facebook, italienska föreningen i Umeå 
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