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Utställning: Colosseum en ikon
Amfiteatern, vars egentliga namn är Anfiteatro
Flavio, uppfördes mellan år 72 och 80 e Kr. Det
var kejsar Vespasianus som påbörjade bygget, men
hans son Titus som till sist slutförde projektet.
Under romarrikets tid utspelades här strider mellan vilda djur, avrättningar, gladiatorspel och
andra skådespel inför en publik på ca 60 000 åskådare. Även kristna fick sätta livet till i strider med
lejon och vilda djur.
Arenans omkrets är 527 m, höjden 57 m, och
detta är den största amfiteatern i världen idag.
En stor brand i Rom år 64 hade ödelagt området. Kejsar Nero passade då på att beslagta området för
sitt eget bruk och han byggde här bl a Domus Aurea - sitt gyllene hus - och anlade en konstgjord sjö
omgiven av paviljonger och trädgårdar. Han lät också sätta upp en gigantisk staty i brons över sig själv
vid ingången. Det var först när Vespasianus kom till makten som Neros gyllene hus revs och sjön fylldes igen. Nu påbörjades bygget av Colosseum. Gladiatorskolor och andra byggnader uppfördes i närheten. Beslutet att bygga arenan kan ses som en politisk gest att ge tillbaka den mark som Nero beslagtagit till folket. Arenan anlades symboliskt i Roms hjärta. Platsen som valts ut var vid tiden mycket
tätbefolkad. Amfiteatern invigdes slutligen av Titus och invigningsfesten varade i hundra dagar och 11
000 vilda djur offrades. Arenan användes ända in på 500-talet men de sista gladiatorerna står omnämnda år 435.
Namnet Colosseum anses härstamma från Neros kolossala staty intill amfiteatern. Neros huvud ersattes många gånger med huvuden av efterföljande kejsare. Statyn kom att ses som en symbol för romerska kejsardömets varaktighet. År 2007 utsågs Colosseum till ett av världens sju nya underverk.
Utställningen ”Colosseum en ikon” pågår t o m den 7 januari 2018, Colosseum.
Guidade visningar ges också i gångarna under jorden, där du ges möjlighet att uppleva den miljö under
arenan där gladiatorerna förberedde sig för strid, t o m 31december 2017.

Sicilien - Couscousfestival
Varje år sammanstrålar kockar från hela världen för att delta i
den internationella couscousfestivalen i badorten San Vito lo
Capo, på den nordvästligaste udden av Sicilien.
Festivalen avslutas med den svåra uppgiften att kröna en vinnare, det vill säga den som har det mest originella och välsmakande couscousreceptet.
15-24 september

Seglarfesten Barcolana
Varje år möts över tvåtusen
segelbåtar vid årets största
europeiska segelbåtsrace. Ingen
annan seglartävling har så många
segelbåtar samtidigt vid
startlinjen.
Sexton nautiska mil seglas i
denna regatta som utgår ifrån
Trieste. Feststämningen i staden
är på topp!
29 september - 8 oktober

Slowfood Cheese 2017
Den lilla staden Brà i provinsen
Cuneo organiserar vartannat år
tillsammans med organisationen
Slow Food en ostfestival, här i
Slow Foods hemstad.
Ostfestivalen lockar besökare från
många länder, och syftar till att
presentera lokala producenter och
ostar, genom provsmakningar,
seminarier m m.
För Slow Food står värnandet av
lokala traditioner, produkter och
kvalitet i centrum.
15-18 september

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

