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DEN HELIGE

F RANCISKUS F OTSPÅR
Den helige Franciskus av Assisi
älskade området med den lummiga
och lugna naturen kring Rieti. Här
fann han sin fristad från världen,
bland de enkla människorna som
förstod hans budskap.
Platsen kom senare att bli omnämnd som "den heliga dalen",
efter de mirakel han tillskrevs och
efter områdets praktfulla scenerier.
Dalen omgärdas av kullar och berg
(bl a Terminillo) som bildar en
naturlig amfiteater, och de fyra
franciskanska klostren i området
bildar tillsammans ett kors.

Rieti kom att bli Den helige Franciskus hem och tillflyktsort tillsammans med orterna Assisi och Verna. Det var också här grundläggande andliga händelser i hans liv ägde rum. År
1209 nedtecknade han reglerna för franciskanerorden, år 1223 skapade han den första prototypen för julkrubban då
han lät uppföra en scen om Jesu födelse inför julfirandet, och år 1225 skrev han en lovsång, "Il Cantico del Sole",
som hyllning till allt levande.
Vandringsleden tar dig runt i "den heliga dalen", längs Franciskus stigar och vägar: en naturskön och andlig upplevelse.
Ringleden på runt 80 km är indelad i åtta etapper, som passerar medeltida provinshuvudstaden Rieti med sina palats och kyrkor, förbi de fyra sanktuarierna
Greccio, La Foresta, Poggio Bustone och Fontecolombo, liksom till Franciskus
Bokträd, och med en utlöpare till Terminillo och antika staden Posta i Velinodalen. Alla är de platser som Franciskus bevistat.
Du kan också välja en längre väg och utgå ifrån Assisi. Då vandrar du via kulturstäderna Spoleto och Terni till Piediluco och sedan via Poggio Bustone och
Rieti vidare mot Rom...

V ERONA IN LOVE

Verona är staden känd över hela världen för Shakespeares tragedi Romeo
och Julia. På Alla hjärtans dag välkomnar staden alla förälskade att spendera en riktigt speciell San Valentinodag i den mest romantiska staden i
världen. Under hela veckan dekoreras
centrala delen av staden med bl a röda
hjärtan.
Konserter och mängder av andra evenemang ordnas i samband med San
Valentino.

Karneval i Ferrara
Karnevalen hålls i stadens gamla
centrum med kostymparader,
danser från renässansen, konserter, fyrverkerier, banketter mm.
Det finns också möjlighet att
delta i guidade turer för att upptäcka okända delar av den charmiga staden - som också finns
med på Unescos världsarvslista...
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Konstbiennal
Den 56:e internationella konstbiennalen ”All the World’s Futures” kommer att hållas i Venedig
mellan 9 maj – 22 november
2015.
Curator för denna upplagan är
Okwui Enwezor.
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