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Notizie fulmine

Fai una foto

Dante Alighieri.  Imperdível

Italiano per Cantanti

Cul tura Italiana

Veja o calendário de junho!

Festa della Repubblica

Ciao! Na edição passada do Boletim, você ouviu em um dos 
nossos podcast a primeira parte da história da associação.  
Nesta edição, completamos esta história, que faz parte de 
uma trajetória de quase 25 anos, promovendo a língua e 
a cultura italiana. Ouça “Amigos, vinho e italiano: como 
surgiu a Associação I Bravissimi” – parte II”. 

A partir desta edição, iniciamos a postagem de imagens 
de fotógrafos italianos, parceiros da I Bravissimi. Abrimos 
com o fotógrafo fiorentino, Mauro Sani. Reproduzimos 
acima a foto de Santa Maria Del Fiori, o Duomo de Florença 
e abaixo a cópia de David de Michelangelo, na Piazzale 
Michelangelo, também em Florença. Clicando no link você 
terá acesso a um portfólio e também ao perfil de Sani no 
Facebook.

Os 700 anos da morte de Dante Alighieri, considerado o 
fundador da língua italiana, estão sendo comemorados 
este ano. A I Bravissimi homenageia um dos mais 
importantes escritores da literatura universal oferecendo, 
aos seus associados e à comunidade em geral, um curso 
especial sobre Dante Alighieri desenvolvido pelo professor 
ítalo -brasileiro, Rafael Sozzi. O curso “Encontros com 
Dante” é on-line, gravado, acessível e pode ser feito até o 
dia 31 de dezembro. Não perca esta oportunidade!

O curso “Italiano para Cantores” será uma oportunidade 
única para profissionais e estudantes do segmento do 
canto aprenderem a língua italiana e ainda, com base em 
agendas, aprimorarem a pronúncia em textos musicais, 
escolhidos pelo próprio aluno. A associação montou uma 
equipe específica para o curso formada por professores 
de italiano da I Bravissimi, com o suporte técnico musical 
de Hylea Ferraz e o apoio do tenor Lucas Speck, do Studio 
Speck de Campinas (SP), parceiro da associação.

A série da I Bravisssimi no Instagram, “Artistas Italianos” 
traz também nomes conhecidos da moda mundial. A 
estilista Miuccia Prada revolucionou este mercado e 
transformou a Prada, criada pelo avô, em uma marca 
conhecida internacionalmente.

 © Mauro Sani

Foi no dia 2 de junho de 1946 que o povo italiano 
referendou a República como forma de governo no país, 
escolhendo-a pelo voto. A data sempre foi comemorada 
pelos italianos, mas a celebração se tornou oficial em 2000. 
“A Festa della Repubblica” é mais que uma comemoração 
para o povo italiano. Representa a opção democrática de 
uma nação, com reflexos mundiais. Conheça um pouco da 
história política da Itália, contada pelo professor de língua 
e cultura italiana, Willi Ferrari, cidadão ítalo-brasileiro.
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