Italiano Culturando

De Cursus voor liefhebbers van Kunst en Cultuur
Speciaal taalprogramma gecombineerd met een seminar en culturele en gastronomische activiteiten.
Duur: 2 (€465,-) of 3 weken (€650,-)
Niveau: vanaf niveau A2
Startdata:
15/1/2018, 29/1/2018, 12/2/2018,
26/2/2018, 12/3/2018, 26/3/2018, 9/4/2018, 23/4/2018,
7/5/2018, 21/5/2018, 4/6/2018, 18/6/2018, 2/7/2018,
16/7/2018, 30/7/2018, 13/8/2018, 27/8/2018, 10/9/2018,
24/9/2018, 8/10/2018, 22/10/2018, 5/11/2018, 19/11/2018, 3/12/2018
20 uur per week groepscursus met 5 (2 weken) of 8 (3 weken) culturele activiteiten. Niet geschikt voor beginners.
Welkom Tour: een stadswandeling in het oude historische centrum van Genua, het grootste middeleeuwse
stadscentrum in Europa.
Wijnproeven: kunt u wijnen analyseren? Begrijpt u het verschil in kleuren en aroma's? En weet u wijn te
serveren? Proef verschillende regionale wijnen, met uitleg van herkomst, smaak, etc. in een prestigieus paleis in
Genua. Na het proeven bestaat de mogelijkheid de geproefde wijnen te kopen.
Tour van de ‘Rolli’ paleizen: een wandeling, die de deuren van een aantal van de meest luxueuze residenties
opent. Gebowd door de rijkste en machtigste aristocratische families van Genua.
Koffie proeven: een uur cursus dat zal je leren hoe je alle verschillende smaken koffie, haar geschiedenis en de
oorsprong te onderscheiden.
Macramé cursus: leer de oude kunst van de Genuese zeelui aan een armband met knopen en klitten te creëren.
Seminar Italiaanse Cultuur: korte seminars over verschillende onderwerpen gerelateerd aan Italie zoals;
Genuaanse zangers, Italiaanse keuken, the Maffia, etc.
Italiaanse film: laten we op school een bekende Italiaanse film zien uit het verleden of heden.
Ligurische kookcursus en diner: een professionele kookcursus; leer hoe je pesto saus en walnoten in een vijzel
maalt, verse pasta, lasagne, gevulde groenten en veel meer Italiaanse en Ligurische gerechten maakt. Allen
vergezeld door een "aperitivo" met wijn en uiteraard het diner met elkaar aan het einde.

*vanaf maart t/m September minimaal 5 deelnemers
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