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בין ים וגבעות

"אט אט עוטה ורוד עולה מן הים“

ליגוריה
בין ים וגבעות
"אט אט עוטה ורוד עולה מן הים“
ערב עיון

הכניסה חופשית

יום חמישי 18 ,במאי  ,2017בשעות 21:30-16:30
מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז'בוטינסקי 43
אין אפשרות לחנות במכון ון ליר

סדרת אירועי תרבות
 18במאי  22 -ביוני 2017

פתיחה17:30-16:30 :
מנחה :אשר סלה ,סגן יו"ר אגודת דנטה אליגיירי בירושלים
ברכות :דוד פטסי ,יו"ר אגודת דנטה אליגיירי בירושלים
פרנצ'סקו מריה טאלו ,שגריר איטליה בישראל

יום ראשון  21במאי  ,2017שעה 19:30

מושב ראשון19:00 - 17:30 :

מושב שני21:00 - 19:30 :

■ ליגוריה :ספנים ,אצילים ,ויופי שלא נגמר
טל עופר ,מדריכת טיולים ,מומחית לאיטליה

ברכות :מסימו סרטי,
מנהל המכון האיטלקי לתרבות תל אביב

Jerusalem Studium Theologicum Salesianum Ratisbonne

■ ג'נובה וממלכת ירושלים הפראנקית
פרופ' אמריטוס בנימין זאב קדר,
האוניברסיטה העברית

■ קולומבוס :מימאי איש גנואה למיתוס אמריקני
עודד ציון ,האוניברסיטה הפתוחה

הקפריצ'ו כשיטה -
על דמותו של פגניני בתרבות הרומנטית
אריאל הרשפלד ,האוניברסיטה העברית
הרשמה מראש :אגודת דנטה אליגיירי :טל02-6221110 .

■ מחווה למחוז ליגוריה
"במקום בו הגפן מחבקת את עץ הזית" נופים ליגוריים
בשיריו של דה אנדרה.
פרנצ'סקו דלה קוסטה ,אוניברסיטה בן גוריון.
)באנגלית(
הפסקה19:30 - 19:00 :

■ טיול בעולם היהודי של אמנואלה לוצאטי
אומן וכוראוגרף יהודי מגנואה
אנדראינה קונטסה ,אוצרת ראשית,
מוזיאון יהדות איטליה בירושלים
■ ידיעות על יהודי ליגוריה בכתבי ההיסטוריון יוסף הכהן
משה אורפלי ,אוניברסיטת בר אילן
דברי סיום :עליזה ורדי בן אבו,
מנהלת אגודת דנטה אליגיירי בירושלים

מכון רטיסבון ,רחוב שמואל הנגיד  ,26ירושלים
בשיתוף עם:

הצטרפו אלינו!
לטיול בין ה  22 - 15ביוני 2017
בואו לגלות איתנו את מחוז  : Liguriaהים,
הטעמים ,התרבות  Liguriaהיא חבל
ארץ ימי ובירתה  ,Genovaהגובלת עם צרפת מצד מערב
ונודעת בזכות "הריביירה האיטלקית" שלה .היא ידועה ביפי
נופיה וחופיה ומתכבדת בהיסטוריה ,בתרבות ובמסורות
מקומיות עשירות.
 Le Cinque Terre, Portoﬁno, San Remo, Rapalloנמנים
עם אתריה המפורסמים בעולם .ארץ שופעת כרמים ומטעי
זיתים ,עם מטבח מסורתי עשיר ומזג אוויר נעים מרבית
השנה .הטיול מאורגן ומנוהל על ידי דוד פטסי – נשיא אגודת
דנטה אליגיירי בירושלים.

לפרטים נוספים :אגודת דנטה אליגיירי
טל ,02-6221110.נייד 052-6582035

danteitalkit@gmail.com
www.ladante-jerusalem.org.il

בחסות
שגרירות איטליה בישראל

בשיתוף המכון האיטלקי
לתרבות תל אביב ובתמיכתו

