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KARNEVALEN I VENEDIG - SOM PÅ CASANOVAS TID

Apelsinkriget i Ivrea
Missa inte det spännande
”Apelsinkriget” som i sin nuvarande form har anor från mitten
av 1900-talet, men också från
medeltiden.
Den färgrika karnevalen utspelar
sig i Ivrea, en liten stad strax
norr om Torino i regionen
Piemonte.
2017: 6/1 + 11, 12, 19, 23, 24,
25, 26, 27, 28/2 + 1/3

En av de viktigaste händelserna i Venedig under året är den
stora karnevalen som har sin kulmen ca 40 dagar innan påsk,
nämligen dagarna innan Fettisdagen. Mest känd är karnevalen
för sina vackra kläder och masker.
Under karnevalen anordnas flera maskeradbaler och privata
fester i de historiska palatsen i staden. För att delta i dessa krävs förbokning, och det är strikt dress
code. Kostym kan du hyra bl a via festarrangörerna. Du kan också ta del av det allmänna programmet, sådant som är mer eller mindre gratis på gator och torg. Även här gör du gott i att bära dräkt
och mask, för att känna att du deltar på riktigt.
Missa inte det spektakulära uppträdandet med ”Den flygande ängeln” på Piazza San Marco, kl.12 den
19 februari.
Karnevalen har olika teman år från år, även om det genomgående standardtemat kretsar kring Casanovas 1700-tal. Årets tema kan du läsa om på karnevalens hemsida: www.carnevale.venezia.it
2017: 11- 28 februari

ALLA HJÄRTANS STAD: SAN VALENTINO I VERONA
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 Valentino-dag i
den mest romantiska staden i världen.
Under hela veckan dekoreras centrala
delen av staden med bl a röda hjärtan.

Karnevalen i Putignano
Karnevalen är en av de äldsta
festivalerna i sitt slag och spårad
ända tillbaka till december 1394.
Då förflyttades kvarlevorna av
helgonet Santo Stefano från
Monopoli till Putignano (Puglia),
och firandet sker till minne av
detta.
Flera kostymparader hålls med
rullande ekipage, många av dessa
med satiriska inslag.
2017: 12, 19, 26, 28 februari

Konserter och mängder av andra
evenemang ordnas i samband med San
Valentino.
2017: 11-14 februari
www.veronainlove.it/en
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