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Verona är staden som är 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 veckan dekoreras staden 
med bl a röda hjärtan och     
konserter och mängder av andra 
evenemang anordnas.  
 
2018: 14-18/2 

Den 19-25 mars kan se världens 

bästa  konståkare tävla i VM i konst-

åkning i Milano.  

Passa på att upptäcka stadens många 

sidor; konst, kultur, glamour och 

mode.  

 Piemonte: Apelsinbataljen i karnevalens Ivrea 
Verona in Love 2018 

VM i konståkning 2018 

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  

 

Karnevalen i lilla barockstaden Acireale är känd som en av de populäraste, vackraste och roligaste på 
hela Sicilien.  
Karnevalståget som drar genom staden har i täten färggranna mekaniska jättefigurer i papier-maché på 
vagnar,  föreställande politiker och andra kändisar, djur m m. Underhållare och dansare från hela värl-
den deltar, och gör svansen i tåget både lång och glad.  
På kvällen fortsätter festen på stadens torg, med musik- och teaterföreställningar. 
 
2018: 3-4/2 + 8-13/2 www.fondazionecarnevaleacireale.it 

 

  

I Ivrea, en liten stad norr om Torino med 
drygt 24 000 invånare, firar 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 feodal-
herren 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 upp-
märksamhet. Så småningom utvecklades det till en riktig batalj mellan de som satt i paradens vagnar 
och de som stod på balkongerna.  
Idag är apelsinbataljen en reglerad tävling med nio olika lag.   
 
Karnevalen i Ivrea 2018: 10-13/2 
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