
Webinar Italiaanse taal en cultuur 
27 november 2020 
 
Introductie: 
 
Een student Italiaans vertelt hoe jouw eerste jaar bij de opleiding eruit zal zien. 
 
College 1: 
 
Titel: “Ciao, io sono Mario. First lesson of Italian” 
 
Korte omschrijving: Instruction: 15 minutes are enough to learn how to introduce yourself and the 
others in Italian. These are the first steps for understanding why Italian sounds good. Listen to this 
dialogue, then do the exercises, and read the last dialogue. 
In class we will check what you have learned and you will engage dialogues with your classmates. 
 
Docent: Dr. Claudio Di Felice is Assistant Professor and co-director of the bachelor program in Italian 
Language and Culture at Leiden University. He teaches Italian linguistics, language and culture. His 
research interests are in the field of the history of Italian, with attention to the varieties of Italian, the 
Italian dialects and minority languages, to the ancient and modern grammar, to the editing of Italian 
texts. 
 
College 2: 
 
Titel: “Over stereotypes: Is het waar dat Italianen lui zijn en Nederlanders gierig?” 
 
Korte omschrijving: Italiaanse taal en cultuur studeren is méér dan enkel een nieuwe taal leren of een 
reeks werken lezen van belangrijke Italiaanse auteurs. Als toekomstig Italië-expert verdiep je je in de 
Italiaanse cultuur, diens gebruiken en tradities, alsook weet je veel van de Italiaanse politieke 
geschiedenis en internationale uitstraling. Maar ook: wat moet je weten als je op reis gaat naar Italië? 
Verschillen Italiaanse en Nederlandse studenten veel van elkaar? En hoe komt dat dan? In dit college 
leer je nadenken over culturele verschillen en over nationale stereotypes. Als kritische denker kan je 
verder kijken dan een eerste oppervlakkige blik op de feiten en je leert nuances interpreteren. 
 
Docent: Dr. Carmen Van den Bergh geeft colleges Italiaanse 
literatuur en buigt zich in haar onderzoek over de talrijke 
wisselwerkingen tussen literatuur en andere media in de 20e 
eeuw. Zij is verbonden aan de Universiteit van Leiden als 
voorzitter is voor de opleiding Italiaanse taal en cultuur, 
track leader Italiaans van de MA Literary Studies en 
kwartiermaker voor de nieuwe Opleiding Moderne Talen 
en Culturen.  
 
Voorbereiding: Zie hier een korte opdracht ter 
voorbereiding van het college over nationale stereotypen. 
Kijk naar dit filmfragment van Walt Disney’s klassieker 
“Lady en de vagebond” en beantwoord onderstaande 
vragen (kijktijd 2-3minuten). 
 

• Objecten: Wat voor eten krijgen de twee honden tijdens hun “romantisch diner” 
voorgeschoteld? Zou je ook de andere objecten op de tafel beschrijven als “typisch 
Italiaans”? en waarom? 

• Personages: Naast de twee honden, zie je in deze scène ook twee mannen met een snor. 
Wie zijn het en wat is hun beroep? Kan je hen goed verstaan als ze praten? Wat voor accent 
hebben ze? 

• Setting: In welk land speelt deze film zich af? Waar kan je dit uit afleiden?  

https://www.youtube.com/watch?v=S2O7r2sawxg&list=PL5JGBVAeTsuMSNIrjKdiyCRlwZDXIimjk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0bW52GQuw
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0bW52GQuw


• Bonusvraag: Kan jij dit pastagerecht klaarmaken? Welke ingrediënten heb je hiervoor 
nodig? Kan je op internet een goed recept vinden voor mij?  

 
Stuur je antwoorden naar c.van.den.bergh@hum.leidenuniv.nl  
 
College 3: 
 
Titel: “Wat te doen bij een epidemie? Schrijven! Over de pest van 1348 in de Italiaanse literatuur” 
 
Korte omschrijving: Corona heeft een grote impact op ons leven: het voelt voor veel mensen alsof zo’n 
epidemie nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Veel generaties zijn ons echter voorgegaan in het 
“dealen met een epidemie”. In dit college bespreken we de sporen die de pest van 1348 heeft 
achtergelaten in het werk van twee belangrijke Italiaanse auteurs: Francesco Petrarca en Giovanni 
Boccaccio. 
 
Docent: Dr. Emma Grootveld is als universitair docent verbonden aan het LUCAS, het Leiden 
University Centre for the Arts in Society. Haar onderzoek heeft vooral te maken met Italiaanse 
heldendichten. Voor de opleiding Italiaanse taal & cultuur in Leiden geeft ze onder meer colleges over 
Italiaanse cultuur en literatuur in de middeleeuwen en Renaissance en over literair vertalen. 
 
Voorbereiding: Stel dat jij je tien dagen in een mooi vakantiehuis zou terugtrekken met een groep 
vrienden en vriendinnen om weg te zijn van negatieve “virus vibes”, net als de personages uit 
Boccaccio’s Decameron. Elke avond vertellen jullie elkaar tien verhalen rond een bepaald thema. 
Welke thema’s zou jij voorstellen voor een verhalenavond, en waarom? Stuur je antwoord naar 
e.j.m.grootveld@hum.leidenuniv.nl    
 
 
Q&A: 
 
Heb je nog vragen over de opleiding? Dan kan de student die hier allemaal beantwoorden! 
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