Firenze: Renæssance og europæisk identitet (3b)
Dag
Lørdag
17/9

Kl. Program
11:15 Vi mødes i lufthavnen.
13.30 Afgang fra København med Vueling.
15.45 Ankomst Firenze. Uden for ankomstterminalen venter en bus fra
selskabet TOSCANA BUS, der kører os til hotellet.
ca. 18.30 Indkvartering på Hotel Esperanza. Værelsesfordeling er
organiseret hjemmefra. Herefter fælles aftentur: Vi går i samlet flok
til Piazza Della Signoria, der lige siden middelalderen har været
Firenzes politiske centrum. Her betragter vi kopien af den fem
meter høje Davidstatue foran rådhuset, Neptun-fontænen samt
Loggia della Signoria, der er skueplads for vigtige
renæssanceskulpturer.
Herefter aftensmad + aften på egen hånd
01.00 Alle er tilbage på hotellet – på egne værelser.

Søndag
18/9

08.15 Morgenmad skal være afsluttet. Vi går samlet fra hotellet.
08.30-11.30 Vi mødes ved San Lorenze-kirken, hvor den dansktalende
byguide Anne Mette vil guide os rundt i renæssancens Firenze. På
turen hører vi om kultur, kunst, historie og meget mere.
11.30-13.00 Frokost på egen hånd.
13.00 Vi mødes foran Museo Galileo, der indeholder en enestående
samling af historiske fysikinstrumenter. Museet huser blandt andet
originale teleskoper som Galileo brugte da han opdagede Jupiter.
Elevfremvisninger!
Alle downloader deres app: http://www.museogalileo.it/en/visit/emgapp.html

14.30-17.00 Arbejd med AT-projekt (interviews om europæisk identitet kan ligge
her - spørgsmål skal forberedes hjemmefra).
Herefter fritid - Aftensmad på egen hånd
01.00 Alle er tilbage på hotellet på deres egne værelser
Mandag

09.00 Morgenmad skal være afsluttet.

19/9
9.00-12.30 Vi går samlet fra hotellet til Santa Maria del Fiore. Vi starter med
en tur op ad de 464 trappetrin til domkirkens kuppel, hvor vi
nyder Brunelleschis arkitektoniske bedrift, samt den smukke udsigt
over Firenze. Derefter ser vi domkirken, som også kaldes
”domkirken i pyjamas” grundet dens ikoniske grønstribede
marmorudsmykning. Vi betragter det, Michelangelo kaldte
”paradisporten”, der leder ind til domkirkens dåbskapel. Her kan
man næsten mærke renæssancen i kunstnernes forståelse for
dybde og perspektiv.
12.30-13.30 Anbefaling til frokost: det gamle fødevaremarked Mercato
Centrale. De eksperimenterende kan smage en Firenze-specialitet
som lampredotto, der er en sandwich med komave. Er man ikke til
eksperimenter, er der lækre sandwich, pizza og endda hamburgere
opkaldt efter Donatello og Giotto.
13.30-15.30 Vi udforsker i fællesskab den sydlige bydel som var Medicifamiliens magtbase i Renæssancen. Vi starter turen med at gå
over den gamle bro, Ponte Vecchio, og herfra gennem den stejle
gade Via Costa San Giorgio, hvor Galilei har boet. Herfra går vi til
renæssancepaladset Palazzo Pitti, der blev købt og udvidet af
Medici-familien i 1549. Her skal vi besøge renæssancehaven
Giardino di Boboli. Vores tur fortsætter forbi Belvedere-fortet til
den stejle barokhave Giardino Bardini.
15.30-17.30 Tid til jeres AT- projekt + aftensmad på egen hånd.
01.00 Alle er tilbage på hotellet på egne værelser.

Tirsdag
20/9

08.40 Morgenmad skal være afsluttet
08.45 Afgang med bus fra hotellet:
10.00 Ankomst i Vinci: Denne bjergby er Leonardo da Vincis fødeby.
Den gamle borg midt i byen fungerer i dag som mindemuseum. Vi
besøger Museu Leonardiano der udstiller gamle skitser, tegninger
samt diverse træmodeller. Udforsk på egen hånd.
11.30 Afgang mod Lucca: plev uccas charmerende indre bydel og g
en tur p den km lange bymur
turen kan man bl a opleve
bydelens snævre gader, smukke romanske kirker og det gamle
forsvarsværk med 11 bastioner og fire byporte. Udforskning af
byrum. Frokost på egen hånd.

14.30 Afgang fra Lucca til Scandicci-bakkerne.
15.30 Besøg og rundvisning på vingården Fattoria San Michele a Torri,
efterfulgt af smagning af vin, olivenolie og lokale produkter fra dette
biologiske landbrug et er naturligvis oplagt at stiller spørgsm l
undervejs og efter rundvisningen s m gerne overveje disse
inden selve besøget.
?? Tilbage til Firenze. Herefter fritid + aftensmad på egen hånd
01.00 Alle er tilbage på hotellet

Onsdag
21/9

09.00 Morgenmad skal være afsluttet. Vi går sammen fra hotellet.
09.15-12.00 Galleria degli Uffizi (indgang kl. 9.45). ffi i-galleriet er et af
verdens mest kendte museer inden for malerier og skulpturer
useet blev startet p øverste etage i bygningen som dengang
husede Toscanas administration af storhertug Francesco 1. Siden
er den blevet udvidet mange gange – bla. takket været medlemmer
af Medici-familien, som var store samlere af malerier, skulpturer og
anden kunst. Derfor finder man i dag et meget stort antal billeder
(4.000 stk.) heriblandt flere mesterværker af Giotto, Botticelli,
Leonardo og Michelangelo. Opgaver udleveres.
12.00-13.00 Frokost på egen hånd.
13.00-18.00 Arbejde med AT-projekt
19.30-?? Fælles aftensmad. Festudvalget arrangerer.
01.00 Alle er tilbage på hotellet på deres egne værelser.

Torsdag
17/9

08.15 Morgenmad skal være afsluttet. Værelserne forlades i ordentlig
stand. Inspektion af værelser.
09.00 Afgang fra hotellet med bus
11.30 Afgang fra Firenze med Vueling. Man kan bruge ventetiden på at
arbejde med AT :)
13.40 Ankomst København Lufthavn. I skal selv sørge for transport hjem
fra lufthavnen.

