LE MARCHE
TO DAGES KURSUS I ANCONA, LE MARCHE, ITALIEN
I BEDEDAGSFERIEN DEN 9. OG 10. MAJ 2020
LÆR ITALIEN AT KENDE INDEFRA OG FÅ
TO DAGES INSPIRATION OG SKØNHED IND
UNDER HUDEN OG IND I HJERTET!
Kom tæt på den italienske lidenskab og passion. Tag
del i det gode liv, kærligheden og trangen til at skabe
og nyde. To dage med undervisning, kultur, dejlige
omgivelser og plads til skønheden. Kurset bliver
afholdt både i undervisningslokale og på gader og
stræder, så du virkelig får Italien og Ancona ind under
huden!

FILOSOFI, HISTORIE OG KULTUR
Vi stiller skarpt på det italienske filosofiske hjerte,
landets historie, de senere års dramatiske omvæltninger i landet, på passionen.
Hvad er det, der gør Italien til noget helt specielt?
Hvad er det, italienerne kan med deres lidenskab og
deres syn på skønheden?

EKSTREMER OG PARADOKSER
På mange måder er Italien ekstremernes og paradoksernes land: Den italienske historie har været rig på
korrupte, uduelige tyranner, politikere, præsidenter
og bureaukrater. Og ofte har vi spurgt os selv, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan Italienerne kan
finde sig i det, når man på den anden side oplever, at
Italienerne aldrig vil finde sig i inkompetente og korrupte skuespillere, operasangere, dirigenter, kokke,
designere, ballerinaer, skræddere mm.

SKØNHED OG SKYGGESIDER
Italienerne har et særligt syn på nydelse og skønhed,
som vi prøver at komme nærmere på dette to dages
kursus. Selvom landet ofte har været præget af uorden, kaos og ustabilitet, så synes italienerne at stole
blindt på skønheden. Skønheden og nydelse er der
konsensus om i en hastigt foranderlig verden. Skønheden er ikke noget der står til fals. Hvad er italienernes syn på den gode smag og skønheden?
Vær med på denne inspirerende og filosofiske rejse
ind i italiernenes historie, kultur og tænkemåde.

Lad dig inspirere af de italienske dyder og kendetegn:
•

•

•

•

•

•

•

•

Kærligheden. Kærlighedens storhed, vigtighed og
betydning for italienerne. Vi sporer kærlighedens
rødder fra Platon og frem til i dag.
Nydelsen. Fra Epikur til Lukrets. Hvad er den italienske definition af det gode liv? Hvilken syn på
verden har italienerne fået fra antikkens Rom?
Generøsitetens humanisme. At give som mål i
tilværelsen. Generøsitet som basis for bæredygtighed.
Venskabet. Om at være ven med sig selv i fællesskabet. Venskab og solskin i dialog med Aristoteles, Nietzsche og Sartre.
Skønheden og det hele menneske. Skønheden
i Italien som mål for det gode liv. Skønhedens
gåde. Middelhavseksistentialismen.
Vrede, frustration, mildhed og ro. En indføring i
det italienske temperament fra Seneca og frem til
idag.
Blikkets og øjnenes betydning i den italienske
hverdag. I mødet mellem mennesker, mand og
kvinde, overalt i italienernes hverdag. Om at anderkende skønheden når man ser den og møder
den. Om flirtens magiske kolorit på dagenes indhold.
Følelsernes paradis. Om italienernes hele specielle måde at leve deres følelser ud på i liv og
arbejde. Følelserne er noget man lever og udlever
hver dag, for så at starte på en frisk næste dag.
Hvad kan en dansker lære af at have følelserne
uden på tøjet? Vi søger blandt andet svar hos Le
Marches store poet Giacomo Leopardi.

HVEM UNDERVISER?
Kursusholder er Maximilian Kromann, Cand.Phil i
filosofi og Master i HR og Voksenuddannelse, der
gennem to årtier har undervist og lavet organisationsudvikling for danske virksomheder og organisationer.
Maximilian har gennem mange år undervist i teoretisk
og praktisk filosofi og håndteringen af eksistentielle
problemstillinger for ledere, medarbejdere og privatpersoner. Han har siden 2015 boet i Le Marche og har
et indgående kendskab til den italienske historie,
kultur og filosofi.
Kurset bliver afholdt både i undervisningslokale og på
gader og stræder, så du virkelig får Italien og Ancona
ind under huden!

INKLUDERET I DE TO DAGES OPHOLD ER:
•

•
•
•
•

2 nætter på enkeltværelse på rent, hyggeligt og
centralt beliggende hotel i Ancona med morgenmad.
2 gange frokost på autentiske italienske spisesteder i Ancona.
2 gange aftensmad på lokale restauranter i Ancona.
8 timers undervisning i filosofi, fordelt på 2 dage
i tidsrummet fra kl. 9-13.
Information, indføring og sightseeing i Ancona og
omegn

PRIS KUN: KR. 4995,-

BETINGELSER
Bemærk, at flybilletten er ikke inkluderet i prisen. Du
kan reservere ekstra overnatning før eller efter kurset,
afhængig af hvor længe, du ønsker at blive i Italien.
Det hjælper vi gerne med.
Tilmelding til kurset er bindende og du betaler det
fulde beløb (4995,-) ved tilmelding. Ved skriftelig afbestilling senest 30 dage før, refunderes 50% af den
totale pris. Ved senere afbestilling er refusion ikke
mulig.

TIPS TIL TRANSPORT
Lufthansa flyver 2 gange dagligt til Ancona med kort
stop i Munchen. Lufthavnen i Ancona befinder sig
10 minutter væk fra Ancona centrum. Ellers er der
mulighed for at flyve til Rom eller Bologna og så tage
derfra med toget til Ancona. Der er også mulighed for
at tage toget fra København. Vi står klar til at hjælpe
med informationer og råd til rejsen.
Har du spørgsmål eller vil du have flere informationer
så skriv endelig til info@lemarche.dk eller ring til
Maximilian på 20 64 52 48.
Vi glæder os til nogle vidunderlige dage sammen med
jer.
Benvenuti in Italia.
På vegne af Le Marche.dk
Maximilian og Francesca

