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Bogpræsentation og vinsmagning
Temadag og generalforsamling
Italienskkurser på kulturinstituttet

Nytårshilsen

Kære medlemmer
Romselskabets bestyrelse ønsker alle vore medlemmer et rigtig Godt Nytår. Vi vil samtidig
takke for den fine tilslutning til arrangementerne i det forgangne år. Det er altid en
fornøjelse at opleve glæden ved og interessen for Rom sammen med jer.
I 2019 havde Romselskabet 10 års jubilæum. Det blev markeret med en festmiddag i
restaurant Sult, en jubilæumsrejse til Rom samt med en korkoncert i Marmorkirken.
Både festtaler, en kærlighedsfortælling og skøn operasang gjorde jubilæumsmiddagen til en
festlig og minderig aften. På jubilæumsrejsen fik vi 7 dejlige dage i Rom og omegn med
mange spændende oplevelser og smukke solskinsdage. Jubilæumsfejringen blev rundet af
med en succesfuld julekoncert i Marmorkirken med koret Musica Ficta med Bo Holten som
dirigent. Palestrinas julemesse garneret med en række danske julesange blev en stor
oplevelse og med næsten 300 koncertgængere giver det appetit på en gentagelse i 2020.
Vi går nu ind i 2020 og dermed også et nyt årti for Romselskabet. Vi vil fortsat bestræbe os
på at levere spændende arrangementer og rejser til Rom til forhåbentlig glæde for vores
medlemmer. I 2020 fejres 250 året for Thorvaldsen. Det vil vi også markere i Romselskabet
med foredrag og byvandring i København.

Bestyrelsen fremsender med dette nyhedsbrev:
• Indbydelse til bogpræsentation og vinsmagning den 5. marts 2020 i Salon K, Huset
• Indbydelse til temadag den 28. marts 2020 på Nationalmuseet: “Rom til alle tider Alle tiders Rom”
• Indkaldelse til Generalforsamling (samme sted og dag)
Kontingentet er på generalforsamlingen 2019 vedtaget til, efter 10 år, at stige til 200,00 kr. for
enkeltpersoner og 300,00 kr. for par. Kontingentet bedes indbetalt på konto i Jyske Bank,

reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115. Husk at opgive navn/navne. Såfremt at du/I har fået ny emailadresse, nyt telefonnummer eller er flyttet bedes dette oplyst til selskabets kasserer på email: susanne.trudsoe@live.dk. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til allerede nu at betale
kontingent for 2020, dog senest ultimo januar, tak. Nye medlemmer, der har indmeldt sig i
selskabet ultimo 2019, skal dog ikke betale kontingent førend i 2021.
Medlemsgaven er i år “Venskabsportrætter fra Rom, i Skandinavisk Forening"
Medlemsgaven er allerede udleveret ved nytårskuren torsdag d. 9. januar på Det Italienske
Kulturinstitut, men muligheden er der igen ved arrangementet den 5. marts og på
generalforsamlingen den 28. marts samt ved kommende arrangementer. Men er du
forhindret, kan medlemsgaven afhentes enten hos formand Mogens Bang, Vesterdalen 52,
Dyssegård, eller bestyrelsesmedlem Ingrid Wass, Frederiksholms Kanal 12 efter
forudgående aftale på mail: mogensbang@vesterdalen.dk. eller ingrid.wass@natmus.dk.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Mogens Bang
Formand

Bogpræsentation, foredrag og vinsmagning
Salon K Rådhusstræde 13. København K
Torsdag den 5. marts kl. 18.30-21.00

SPIS I ROM – En gastronomisk, historisk og kulturel vandring gennem Rom
Foredrag ved Jesper Storgaard Jensen.
Restaurantguiden ”Spis i Rom,150+ restauranter, barer &
cafeer” er skrevet af Jesper Uhrup og Jesper Storgaard
Jensen, og den udkom kort før jul 2019 på Forlaget
Muusmann. Guiden er på 432 sider og dermed den største
restaurantguide der nogensinde er skrevet om Rom på
dansk.
Jesper Storgaard Jensen vil i sit foredrag tale om Roms
restaurantscene anno 2020. Han vil tage tilhørerne i
hånden og føre dem gennem byen på jagt efter historier
om mad og mennesker, kvarterer og kulturelle
kuriøsiteter.

Foredrag og vinsmagning ved og Mogens Hartz og Bacci vine
En af Romselskabets medlemmer, Mogens Bacci
Hartz, er oldebarn af en kvinde, som før 1.
verdenskrig tog til Rom for at være ung pige i huset. I
Rom forelskede og giftede hun sig med en romersk
politibetjent.
Bosat i Rom fik det unge par tre børn, men så brød
krigen ud. Han blev sendt i krig, og hun så ingen
anden udvej end at flygte op gennem et krigshærget
Europa med sine små børn ved hånden hjem til
Danmark.
Hvad der sidenhen skete - og at en gren af familien
har et smukt vinslot udenfor Arezzo i Toscana - vil
Mogens Bacci Hartz berette om samtidig med, at der
smages på Bacci-vine.
For fem år siden fandt de to Bacci-slægter nemlig hinanden, og Mogens Bacci Hartz er
sammen med sin familie blevet eneforhandler i Danmark af slottets vine.
Et dansk/italiensk vineventyr så dermed lidt uventet dagens lys grundet blodets bånd og en
ung pige, der drog til Rom for mere end hundred år siden og forelskede sig.
Pris for bogpræsentationen og vinsmagningen er 310,- kr. for medlemmer af Romselskabet,
og 390,-kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr.
7854 kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 28. februar 2020. Husk at skrive navn/navne ved
indbetalingen.

Romselskabets temadag og generalforsamling
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 10.20 – 16.10
Nationalmuseet, Ny Vestergade
Igen i år har Romselskabet fået mulighed for at afholde temadag i Nationalmuseets biograf.
Bestyrelsen er Nationalmuseet taknemmelig for denne gestus. Temaet bliver ”Rom til alle
tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud på,
hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet.

Program for temadag
Kl. 10.20 - 10.30 Velkomst ved formand Mogens Bang
10.30 - 11.00
SPQR - hvorfor ser de ud som de gør
Henrik Birkvig. Grafisk designer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

11.00 - 11.30
Pilgrimsveje til Rom og kirkerne undervejs
Reinhard Rupert Metzner. Kunsthistoriker
11.30 - 12.00
Thorvaldens tegninger
Stig Miss. Forh. direktør for Thorvaldsens Museum
12.00 -12.30
G.B. Piranesis billeder fra Rom og omegn og en kommende udstilling på SMK
Hanne Kolind Poulsen. Museumsinspektør og seniorforsker, SMK
12.30 - 13.30
Frokost
13.30 - 14.00
Romselskabet S.P.Q.R.s generalforsamling
Ordstyrer: Ole Kjær
14.00 - 14.30
Venskabsportrætter i Skandinavisk forening i Rom
Peter Titelbech. Kunsthandler
14.30 - 15.00
Kaffepause
15.00 - 15.30
Latinsk kogebog, En kulinarisk tidsrejse til det Romerske Imperium ca. år 36
Anne Knudsen, antropolog, dr. phil. og forfatter.
15.30 - 16.00
Rom som katolsk by anno 2020
Andreas Rude. Forfatter, kommunikationsrådgiver og gymnasielærer, Niels Steensens
Gymnasium
16.00 - 16.10 Afrunding
Pris for temadagen med frokost inklusiv et glas vin/en øl /en vand samt kaffe/te og kage er
380,- kr. for medlemmer af Romselskabet, og 460,-kr. for ikke-medlemmer.
Tid og sted
28. marts 2020, kl. 10.20 – 16.10
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank,
reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 22. marts 2020. Husk at skrive
navn/navne ved indbetalingen.

Generalforsamling
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 13.30-14.00, Nationalmuseet, Ny Vestergade
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær.
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2021
6. Valg af:
a) Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Ingrid Wass, Susanne Trudsø og Ole
Andersen er på valg. Alle tre modtager genvalg.
b) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Per Kristian Madsen er på valg.
Begge modtager genvalg.
c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. De må ikke være medlemmer af
bestyrelsen. Geert Bjørn Hansen foreslås som intern revisor og som revisorsuppleant
foreslås Jette Arneborg Pedersen.
7. Eventuelt.
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog
kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

Afholdte arrangementer i 2019
23. januar
Nytårskur 2019
Foredrag: Roms Akvædukter og fontæner, ved Jørgen Martin Hansen.
Bogpræsentation: Rundt om Roms fontæner, ved cand. mag. Henrik Vester Jørgensen
Gastronomisk Innovation
10. - 17. marts
Forårsrejse til Rom: Det antikke Rom.
30. marts
Temadag og generalforsamling. Mit Rom
Nationalmuseet
•
•
•
•
•
•

Professor i idrætshistorie, dr.phil. Hans Bonde: Med kroppen til Rom
Forfatter, tidligere MF og minister Birthe Rønn Hornbech: Præstedatter på ferie i Rom i
halvtresserne
Cand. mag. og fortæller Lise Lotte Frederiksen: H.C. Andersen og Rom
Sognepræst Anne Fuglsang-Damgaard: Rom set med en lutheraners øjne
Maler og grafiker Anita Viola: Otte års kunstnerisk arbejde fra og med Villa Borghese
Klassisk arkæolog, museumsinspektør Ph.D. Jan Kindberg Jacobsen: Det tidlige Rom og
den igangværende udgravning på Cæsars Forum.

7. maj
Rundvisning på afstøbningssamlingen
Skulpturkunst i Rom – fra antikken til renæssancen
Rundvisning ved klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen
4. juni
10 års jubilæumsfest. Restaurant Sult i Cinemateket.
10. og 23. september
Den etruskiske samling på Glyptoteket.
Rundvisning ved klassisk arkæolog, Ph.D. Rune Frederiksen
1. oktober
Bogpræsentation: Evighedernes by – ROM i samarbejde med Gads Forlag og bogens tre
forfattere: Lektor ph.d. Jesper Majholm Madsen, lektor ph.d. Louise Nyholm Kallestrup og
professor lic.phil. Nils Arne Sørensen, alle SDU.
Salon K. Huset Magstræde.
19. - 26. oktober
Jubilæumsrejse til Rom. Nye oplevelser i Rom.
Rejseledere: Paul Anker Lund, Susanne Trudsø og Ole Andersen
20. november
Rom – inspirationens skatkammer.
Foredrag på Dyssegård bibliotek
Ved Mogens Bang og Susanne Trudsø
3. december
Julekoncert i Marmorkirken. Koret Musica Ficta med dirigent Bo Holten. Palestrinas
julemesse og danske julesange

Romselskabet vil gerne informere om, at der nu er åbent for tilmelding til
Kulturinstituttets italienskkurser i det nye år.
Der udbyder 15 kurser på forskellige niveauer fra A1.1 til C1.2.
Kursusbeskrivelserne kan findes på hjemmesiden.
Print evt. kursusprogrammet her

Federico Fellini 100 år
Den italienske mesterinstruktør Federico Fellini (1920-93) ville være fyldt 100 år den 20.
januar 2020. Det fejres på fødselsdagen med foredrag og visning af filmen 8 1/2. Dette er
også optakten til et halvt år med Fellini i Cinemateket.
Læs mere her.
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