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Udstilling med rundvisning på 
Nivaagaards Malerisamling Onsdag d. 
27. april. NB: Sidste tilmelding mandag 
den 25. april. 
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Romselskabets årlige rejse til Rom bliver fra 29. oktober til 5. november 2016 med temaet Det romerske 
Køkken.  Vi tager på udflugt i Roms omegn med fokus på produktion af vin, olivenolie og forskellige 
madvarer, vi ser på rester af det antikke køkken, vi hører om det helt specielle ved Det romerske Køkken og 
selvfølgelig skal vi smage på både maden og vinen - vejledt af både danske og italienske eksperter. Vi 
besøger det store madmekka EATALY og skal op på Monte Testaccio, potteskårshøjen, der er normalt er 
lukket for besøg.  Ved siden af det kulinariske program tilbyder vi en række historiske tema-vandringer, 
som kan foretages individuelt.  Turen ledes af fotograf og bestyrelsesmedlem i Romselskabet, Søren Rud og 
gæsterejseleder.  Pris, tilmeldingsfrist og detaljeret program fremsendes snarest. 
 
Der er stadig ledige pladser. NB: Sidste tilmelding mandag den 25. april. 

Venskaber - Kunst skaber 
Udstilling med rundvisning på Nivaagaards Malerisamling Onsdag d. 27. april kl. 

17.30-20.30 
Middag i cafeen og foredrag om Skandinavisk Forening 

 
 
Kunstnerhuset ”Skandinavisk Forening i Rom”, ”Circolo Skandinavico di Roma” har i mere end 150 
år huset skandinaviske kunstnere og givet mange af vores bedste kunstnere mulighed for at skabe 



fremragende kunst. Der var en tradition for at man tegnede hinanden, de såkaldte 
”Venskabsportrætter”. Tegningerne er udført af bl.a. Vilhelm Bissen, Carl Bloch, Lorenz Frølich, P. 
S. Krøyer, Constantin Hansen, Albert Küchler, F.C. Lund, Wilhelm Marstrand, Ernst Meyer. Denne 
kunstskat bliver for første gang udstillet i Danmark på Nivaagaards Malerisamling 14. februar - 22. 
maj. 
Udover at vise portrættegningerne, er det formålet ved denne lejlighed at belyse hvor påkrævet 
en konservering af dem er, dvs. skaffe fondsmidler til processen. 
Romselskabet har i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling arrangeret en aften med 
rundvisning i udstillingen af kunsthandler, Peter Titelbech efterfulgt af middag i cafeen og afsluttet 
med et foredrag om Skandinavisk Forening og dets virke v/ bestyrelsesmedlem i Skandinavisk 
Forening, filminstruktør Janne Giese. 
Hele arrangementet: entré, rundvisning, middag og foredrag koster 210,00 kr. tilmelding sker 
udelukkende ved at indbetale beløbet på Romselskabets konto i jyske bank 7854 1361115.  
 
 
 
Pasolini og kirken - temadag med film, foredrag og middag 
Søndag 08.05.16, Kl. 16:30 
http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Billetter-og-program/Film.aspx?filmID=v1024017 
 
To utilpassede kunstneres forhold til den katolske kirke står i centrum denne søndag: Den italienske provo, 
filminstruktør og digter Pier Paolo Pasolini (1922-75) og hans lige så kontroversielle landsmand, barok- og 
renæssancemaleren Caravaggio (1571-1610). Vi byder på kunsthistorisk foredrag ved Christine Marstrand, 
italiensk middag i Restaurant SULT og dertil to sjældent viste, men meget tema-relevante film af Pasolini (La 
ricotta og Små og store fugle). Billetter koster 260 kr. (230 kr. for medlemmer) og skal være afhentet tre 
dage før arrangementet. 
 
 

 


