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C AMPANIA : K UNGLIGA SLOTTET I C ASERTA
Barockträdgården och slottet ritades, på uppdrag av borbonkungen Carlo III, av Luigi Vanvitelli och hans son Carlo Vanvitelli. År 1780
stod det klart.
Det kungliga slottet i Caserta är ett av de mest
storslagna palats som någonsin skapats för en
kung i Europa. Karl III, som då var kung också
över Neapel och Sicilien, ville ha ett palats som
kunde tävla i storslagenhet med det i Versailles.
När Karl sju år senare blev kung över Spanien
övertog hans son, Ferdinand IV av Neapel,
palatset.
Palatset har 1 200 rum, och här finns också
kapell, museum och teater. Den 120 hektar stora parken har spektakulära fontäner, vattenfall och imponerande
alléer smyckade av vackra skulpturer. Här finns till och med en 200 m lång sjö som då det begav sig användes för
simulerade sjöslag. Här finns också en engelsk trädgård, skapad för Maria Karolina av Österrike år 1815 av John
Andrew Graefer.

"Sounds of the Dolomites"
Upplev den fantastiska magin när
natur möter musik, ett äventyr för
kropp och själ!
Musiker och bergsälskare möts varje
sommar i de vackra Dolomiterna i
provinsen Trentino för att tillsammans bestiga berg och dela musikaliska upplevelser. Musiken blir ett
sätt att upptäcka spridda delar av
denna natursköna provins.
2015: 2 juli - 28 augusti

Det kungliga palatset, som är beläget 35 km nordost
om Neapel, visar med all tydlighet det borbonska
kungahusets makt och rikedom.
Palatset har även använts till flera filminspelningar bl. a:
Star Wars: Episod I - Det mörka hotet (1999)
Star Wars: Episod II - Klonerna anfaller (2002)
Mission Impossible III (2006)
Änglar och demoner (2009)

Konstbiennalen
Nu pågår förfullt den 56:e upplagan av den internationella konstbiennalen i Venedig .
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Varje sommar under juli och augusti månad återkommer denna välbesökta operafestival.
Här, i Puccinis hemtrakter nära Versilias stränder, framförs då några av Puccinis mest kända verk,
på den stora utomhusscenen.
Giacomo Puccini föddes i Lucca den 22 december
1858 och dog den 29 november 1924 i Bryssel.
Några av hans kanske mest kända verk är Tosca, La
Bohème, Madama Butterfly, Manon Lescaut och
Turandot.

Årets upplaga har temat: ”All The
World’s Futures”
Curator är Okwui Enwezor
2015: 9 maj - 22 november

Inte långt från festivalområdet kan du också besöka
Villa Museo Puccini, där Giacomo Puccini bott och
verkat. Huset där han föddes finner du i Lucca.
Festivalen 2015: 24 juli - 30 augusti

Vi ansvarar inte för innehållet i de externa länkarna i dokumentet. Om du vill avboka våra nyhetsbrev kan du kontakta oss via mail: Stockholm@enit.it . Mer information om
Italien finner på vår hemsida: www.italiantouristoffice.se

