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Cari amici della Dante di Oulu,
Kiitos kaikille kevään tapahtumissa mukana olleille! Ohjelmassamme oli muun muassa viininmaistiaiset sekä
illanvietto musiikin runouden ja ruoan merkeissä: Poesia, musica e cenetta, joiden järjestelyistä kiitämme
Timo Sirosta. Erityinen kiitos menee myös lahjakkaalle Ferraron perheelle, jotka huolehtivat illanvieton niin
maittavista tarjoiluista kuin myös ihanista musiikkiesityksistä!
19. ja 21.5. Oulun Dante-seura juhli italialaista elokuvaa elokuvateatteri Studiolla. Näimme kaksi elokuvaa:
Francesco Brunin Sciallà ja Roberto Faenzan I Viceré. Sunnuntain elokuvan jälkeen kävimme Cantinassa
pizzalla. Kiitos mukavasta tapahtumasta kaikille mukana olleille. Kiitämme myös Italian kulttuuri-instituuttia
sekä Oulun elokuvakeskusta, jotka tekivät mahdolliseksi saada elokuvien ilmaiset näytökset oululaisen
yleisön nähtäväksi. Pyrimme jatkossakin saamaan italialaisen elokuvan päiviä ohjelmistoon.
Tulevana syksynä 2017 julkaisemme juhlavuoden kunniaksi AnDante-lehdestä paperipainoksen, mikä tulee
jakeluun pääjuhlan aikaan 21.10. Lisäksi syksyllä tulee myyntiin AnDante-juhlalogolla varustettu kangaskassi,
jonka voi hankkia itselleen Danten syksyn tapahtumissa.
Alla tietoa Dante-seuran kesän ja syksyn tulevasta ohjelmasta. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävän seuramme
pääjuhla on lauantaina 21.10. eli yhdistyksen perustamispäivänä. Muistakaa laittaa tärkeät tapahtumat heti
allakkaan! Pääjuhlaa ennen tapaamme kuitenkin Hailuodon musiikkipäivillä ja Danten perinteisellä Piknikillä.
Toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi tapahtumiin!
Speriamo di vedervi numerosi ai nostri eventi! Benvenuti!

TULEVIA KESÄN JA SYKSYN 2017 TAPAHTUMIA:
Lauantaina 5.8. klo 17 Maestrot kohtaavat, Hailuodon musiikkipäivät, Hailuodon kirkko, 10 €
Kutsumme Dante-seuralaiset osallistumaan Hailuodon musiikkipäivien päätöskonserttiin, jonka johtaa
italialainen kapellimestari Maurizio Colasanti, ohjelmassa mm. Colasantin sävellys Northern Lights.
Musiikkipäivät kestävät 3.-6.8. välisen ajan. Olemme luvanneet, että yhdistys voi auttaa
Musiikkipäivien toteutusta talkooavulla. Lipunmyynnissä apua kaivataan 3.-5.8. konserteissa.
Nettisivuilta voi valita konsertin mihin pääsisi auttelemaan ja voi sitten ilmoittaa asian Kirstille
(0405489208 tai kirstiderome@gmail.com).
Kapellimestari Maurizio Colasanti tulee perheineen saareen. Hänen vaimonsa esiintyy myös pe 4.8.
Gabriel Suovasen kanssa. Heillä on paluu Italiaan ilmeisesti 7.8., joten meillä voisi olla mahdollisuus
tavata heitä 6. tai 7.8. (ei ole vielä sovittu mitään).
Musiikkipäivien ohjelma ja muuta tietoa http://hailuodonmusiikkipaivat.fi/2017/juhlakaarti-2017.
Sunnuntaina 13.8. Danten perinteinen piknik (säävaraus)
Tapaamme piknikillä leppoisassa loppukesän tunnelmassa italialaisen keskikesän juhlan, Ferragoston
kunniaksi. Paikka: Ainolan puistossa, kasvihuoneiden ja kahvila Kiikun lähellä olevassa rannassa.
Niin kuin edellisinäkin vuosina, jokainen voi tuoda halutessaan piknikille omia eväitään.
Juhlavuoden kunniaksi Dante-seuran hallitus on päättänyt kunnostaa Acerbin muistolaatan Åströmin
puistossa. Piknikin yhteydessä paljastamme kunnostetun Acerbi-laatan.
16.-30.10. OULUN DANTE-SEURA 50 VUOTTA - vitriininäyttely
Näyttely kaupunginkirjastossa kertoo Oulun Dante-seuran historiasta.
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Lauantai 21.10. OULUN DANTE-SEURA 50 VUOTTA – yhdistyksen perustamispäivä
Luentotilaisuus Oulun kaupunginkirjaston Pakkala-salissa, jossa esitelmiä Italian historiasta, kulttuurista ja
kirjallisuudesta. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tarkempi ohjelma myöhemmin.
Lauantai 21.10. OULUN DANTE-SEURA 50 VUOTTA - pääjuhla
Iltajuhla seuran jäsenille ja kutsuvieraille AVI:n eli ent. Lääninhallituksen juhlasalissa.
Tarkempi ohjelma myöhemmin.
10.11. Italialainen ruokakurssi
9.12. Danten 50-v. juhla-Serata
******************************
Aurinkoista kesää kaikille toivottaa
Dante-seuran hallitus
pj. Kirsti Derome, vpj. Timo Sironen, siht. Pirkko Kukkohovi,
rahastonhoitaja/tiedotusvastaava Petteri Paananen ja Riikka Bergdahl
******************************
Oulun Dante-seuran nettisivut: www.oulundanteseura.fi
Sähköposti: info@oulundanteseura.fi
Liity myös Oulun Danten facebook-ryhmään: https://www.facebook.com/oulundanteseura/

