Jyväskylän Dante Alighieri-seura ry.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2009
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran ry:n toiminta alkoi vuoden 2009 osalta Caffè Danten merkeissä
12. helmikuuta. Caffè Dante on kohtauspaikka, jossa jutellaan Italiasta, Italian kulttuurista ja
muistakin asioista rennossa ilmapiirissä. Paikalla on Italiasta innostuneita seuran jäseniä ja usein
myös aitoja italialaisia. Kokoontumisia järjestettiin kahden viikon välein yhteensä 6 kertaa 7.5. asti.
Dante-seuran kulttuuriaktiviteetit alkoivat 19.2.2009. Taidekasvattaja, FM Sirkka-Liisa Särkkä piti
mielenkiintoisen luennon, jonka aiheena oli hänen kehittämänsä taiteen genrejä erotteleva
analyysimenetelmä ja sen sovellutus Michelangelo Buonarrotin tuotantoon. Luento pidettiin yliopiston
P-rakennuksessa pienen mutta innokkaan yleisön läsnä ollessa.
Keväällä tarjottiin jäsenille ja muille Italian ystäville italialaista elokuvaa neljän ilmaisen näytännön
verran. Elokuvien sarja aloitettiin 5.3. elokuvalla ”La finestra di fronte”. 27.3. oli vuorossa “La famiglia”
ja 16.4. elokuva ”Nirvana”. Kevään elokuvaillat päättyivät 15.5 Roberto Benignin "La vita è bella"
myötä. Hieno elokuva veti paikalle suuren joukon italialaisen elokuvan ystäviä - katsojia oli yli
kolmekymmentä. Myös aiemmissa kevään elokuvailloissa oli väkeä mukavasti, noin parikymmentä
henkilöä joka kerta. Dante-seura valmisti jokaiseen elokuvailtaan pienen elokuvaesitteen, jota myytiin
halukkaille katsojille.
Jyväskylän Dante Alighieri-seuran virallinen vuosikokous pidettiin 6.3. Ravintola Sohwin tiloissa.
Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Kokouksessa päätettiin loppukevään tapahtumista ja
suunniteltiin alustavasti myös syksyn toimintaa.
Lauantaina 9.5. järjestimme jälleen suurta suosiota saavuttaneen kokkailuillan Kansalaisopiston
keittiössä Seuran historian kolmanteen kokkailutapahtumaan osallistui 16 innokasta kokkailijaa.
Tapahtuman teemana oli tällä kertaa pasta erilaisine kastikkeineen; valmistimme tietenkin myös
alkupaloja sekä jälkiruoan. Italialaisesta ruoasta kiinnostuneita opastivat italialaisen keittön saloihin
tuttuun tapaan italialaiset Laura Casati ja Massimo Di Bella. Osallistujilla oli mukavaa ja jatkoa
kokkailutapahtumalle kyseltiin kovasti.
Torstaina 29.5. Dante-seura järjesti perinteisen kevätkauden päätöksen eli kevätjuhlan. Illan teemana oli
viini, ja maistelimme eri Italian alueiden punaviinejä antipaston kera. Muutakin hyvää ruokaa,
jälkiruokaa unohtamatta, oli tarjolla. Ohjelmassa oli lisäksi viininmaistelukisa sekä leikkimielinen
joukkuetehtävä ”viinivisa”. Osallistujien iloisista ilmeistä ja keveästä tunnelmasta päätellen juhla oli
oikein onnistunut.
Lauantaina 5.9. klo 19 järjestettiin Mikkelin konserttitalo Mikaelissa italialaisen musiikin konsertti
"Kevyttä koreasti". Esiintyjinä olivat sopraano Laura Heinonen ja tenori Kari Kanto
taustaorkestereineen; tilaisuuden juonsi Manuela Bosco. Ohjelmisto koostui italialaisen musiikin
klassikoista. Dante-seuran kautta seuran jäsenet ja muut Italian ystävät saivat tilata lippuja alennettuun
hintaan. Konserttiin lähti Dante-seuran kautta kuusi henkilöä.
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Caffè Dante-kokoontumiset jatkuivat kesätauon jälkeen jälleen keskiviikkona 10.9. Syyskaudella Caffè
Dante kokoontui yhteensä 5 kertaa 2.12. asti.
Jyväskylän Dante Alighieri- seura ry:n syyskokous pidettiin lauantaina 10.10. monikulttuurikeskus
Gloriassa. Keskustelimme mm. syksyn ja tulevan talven tapahtumien järjestämisestä. Kokouksessa
päätettiin mm. Caffè Danten kokoontumispäivän siirtämisestä torstailta keskiviikolle, sillä
keskiviikko sai kyselyn perusteella eniten kannatusta. Kokouksessa esiteltiin myös seuralle tehty
juliste, jonka suunitteli seuran jäsen Ilona Alajuuri. Julistetta jaettiin useaan paikkaan mm.
yliopistolle ja kaupungin kirjastolle seuran näkyvyyden parantamiseksi ja uusien jäsenten
houkuttelemiseksi.
19.-23.10. vietettiin 9. Italian kielen viikkoa maailmassa (IX Settimana della lingua italiana nel
mondo). Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen romaaniset ja klassiset kielet sekä Italian kulttuuriinstituutti, Helsinki esittivät yhteistyössä viikon aikana neljä italialaista elokuvaa. Ennen elokuvia
lehtori Marina Tornaghi esitteli elokuvat englanniksi. Elokuvat olivat 19.10. Cristina Comencinin
”La bestia nel cuore”, 20.10. Emanuele Crialesen ”Respiro”, 22.10. Ferzan Ozpetekin ”Cuore
sacro” ja 23.10. Francesca Archibugin “Lezioni di volo”.
Kansainvälisen italian kielen viikon yhteydessä keskiviikkona 21.10. Dante Alighieri –seura ja
yliopiston italian opiskelijoiden ainejärjestö La Strada järjestivät illanvieton juhlistaakseen
muusikko Gerry Rosin 25-vuotista uraa Suomessa. Juhlaa vietettiin Lyhdyssä ja Gerry Rosin lisäksi
musiikista vastasivat Kari-Pekka Kinnunen, Jari Palonen ja Hannu Ala. Juhlasta kertyneet tulot
lahjoitettiin Pelastakaa Lapset Ry:lle. Juhlaan osallistui pieni, mutta sitäkin innokkaampi yleisö.
Torstaina 10.12. vietimme Jyväskylän Dante Alighieri-seuran perinteistä pikkujoulua Lyhdyssä.
Tarjolla oli hyvää ruokaa ja glögiä, leppoisaa yhdessäoloa sekä joululauluja.
Vuoden 2009 aikana Dante-seura sai viisi uutta jäsentä.
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