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A PELSINBATALJEN I KARNEVALENS I VREA
I Ivrea, en liten stad i Piemonte, norr
om Torino med drygt 24 000 invånare, firar man varje år sin karneval
med färgstarka inslag. Det mest utmärkande inslaget är dagarna då det
kastas apelsiner.
"Apelsinkriget" som det utspelar sig
idag härrör från mitten av 1900-talet.
Det finns dock en längre historia
bakom; under medeltiden använde
man bönor i striden. Enligt sägnen
gav feodalherren de fattigaste familjerna en kruka med bönor två gånger
per år, vilka - för att visa sitt missnöje
med sin situation - kastade
bönorna på marken. Dessa bönor blev det sedan en tradition att använda under karnevalen,
och kasta på intet ont anande ovänner och fiender.
Vid mitten av förra århundradet började stadens unga kvinnor kasta apelsiner, konfetti och
blommor på karnevalparadens vagnar, från sina balkonger. Målet var förstås att få de unga
kavaljerernas uppmärksamhet. Så småningom utvecklades det till en riktig batalj mellan de
som satt i paradens vagnar och de som stod på balkongerna.

Gladiatorer
Nu blir det åter möjligt att återuppleva gladiatorernas liv i
Rom. Efter flera år av restaurering öppnas åter det arkeologiska
området under piazza Navona.
Utställningen "Gladiatorer vapen och rustningar från det
Romerska riket" visar en spännande resa genom den värld som
gladiatorerna levde i, och som är
en av de mest kända uttrycken
för antika Roms kultur...
T o m mars 2015

Fira julen i Rom

Idag är apelsinbataljen en reglerad tävling med nio olika lag.
Karnevalen i Ivrea 2015: 6, 31/1 + 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2

M ATERA

KULTURHUVUDSTAD

2019
Nu står det äntligen klart att det blir Matera som
representerar Italien, tillsammans med Plovdiv (i
Bulgarien) att bli Europeiska kulturhuvudstäder
2019.

Julen är en av de viktigast högtiderna i landet och bygger i första
hand på kyrkliga traditioner.
Julgranen smyckas i mitten av
december men än viktigare är den
traditionella julkrubban - "il presepe" - som skildrar Jesu födelse...

Den italienska konkurrensen har stått mellan orterna:
Bergamo, Caserta, Cagliari, L'Aquila, Lecce, Mantova, Palermo, Perugia/Assisi, Ravenna, Siracusa,
Taranto, Torino, Urbino och Venezia-Nordest.
Från 50-talet och framåt har Matera varit en viktig
plats för experimenterande och innovation, vilket har
lockat dit stora filmskapare och konstnärer.
Som kulturhuvudstad 2019, hoppas man att kunna
locka nya kreativa talanger inom kultur och konst.
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