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Njut av musiksommar i Italien
”Smaka på Stockholm”
Besök vårt tält den 5-10 juni
mitt i Kungsträdgården där
du kan tävla om en gastronomisk helg i någon av
regionerna Lombardia,
Umbria eller Puglia.

Marche – Senigallia
“Rockabilly på Summer Jamboree”
Den som gillar sommar, klassiska sandstränder och dessutom 50-talsmusik bokar semester i Senigallia under
festivalen Summer Jamboree. Dansbanor, marknadsstånd, frisörer som fixar håret i 50-talsstil, bilar och motorcyklar
från tiden, tatuerare, konserter, mat och dryck, och massor av glädje!
2018: 4-11/8
www.summerjamboree.com

Samtidigt som du klurar på
frågorna kan du provsmaka
lite lokala produkter, eller
köpa en svalkande glass från
Nonna Gelato.
Välkommen!

Veneto – Verona
”Arena di Verona”
Varje sommar anordnas världsberömda operaföreställningar utomhus, i den vackra antika amfiteatern mitt i Verona. Här kan du se världsartister uppträda, och stämningen är minst sagt magisk. I år arrangeras festivalen för 96:e
gången. 2018: 22/6 - 1/9
www.arena.it
Toscana - Pisa – Lajatico
”Bocelli på Teatro del Silenzio”
En gång om året hålls en omtalad föreställning på Teatro del Silenzio (Tystnadens Teater) utanför den lilla orten
Lajatico, sångaren Andrea Bocellis hemstad.
Bocelli kommer i år ge sin årliga konsert för opera-och musikälskare vid två tillfällen; 28 och 30 juli i den magiska
utomhusteatern. www.teatrodelsilenzio.it
Toscana- Torre del Lago Puccini
”Puccini Festival”
Varje sommar under juli och augusti månad återkommer denna välbesökta festival.
Här, i Puccinis hemtrakter nära Versilias stränder, framförs då några av Puccinis mest kända verk, på den stora
utomhusscenen. I år framförs: Madame Butterfly, Tosca, Turandot, Il Trittico och Manon Lescaut.
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.
Årets festival inleds med en stor galainvigning den 6/7 med operan "Messa di Gloria", där tenoren Andrea Bocelli
medverkar. 2018: 6/7 + 14-25/8 www.puccinifestival.it
Lazio – Rom
”Caracallas termer”
Varje sommar under juli till augusti månad kan du njuta av klassiska skådespel under bar himmel i ruinerna av den
antika badanläggningen.
I år spelas bl. a operorna La Traviata och Carmen, samt baletten Romeo och Julia samt en balett med Roberto Bolle
och vänner. Björk håller också en konsert den 13/6. 2018: 13/6-6/8 www.operaroma.it
Trentino - flera orter
"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.
Vid detta event finns plats för många musikaliska stilar, såväl klassiskt som jazz, singer-songwriters, körer, etniskt
med mera. 2018: 30/6-31/8 www.isuonidelledolomiti.it/EN/Sounds-of-the-Dolomites/

Piemonte på Eataly
Veckan 28 maj-3 juni sätter
regionen Piemonte sin profil
på italienska saluhallen
Eataly (Biblioteksgatan 5,
Stockholm).
Tillsammans med flygbolaget
Blue Air, som nu har direktflyg till Piemontes huvudstad
Torino finns en informationsdisk där du kan ställa alla
dina frågor om regionen och
flyget dit.

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

