3C STUDIEREJSE TIL ROM 18.-23. SEPTEMBER 2016
- i forbindelse med et AT-projekt i engelsk, oldtidskundskab og
latin, som vi har valgt at kalde ”Rom i retrospekt: Monument –
tekst – monument”.
Før afrejsen har vi arbejdet med Roms topografi fra antikken og frem, med arkitekturens
grundbegreber og med skønlitterære og selvbiografiske tekster af britiske og amerikanske
forfattere fra romantikken til i dag.
Formålet er i først omgang at opnå kendskab til Roms egenart som hovedstad først for
Romerriget, senere for den katolske kirke og senest for den moderne italienske stat. Dertil
kommer, at vi yderligere sætter fokus på Roms betydning i de angelsaksiske kulturer, i hvis
litteratur byen ofte har været fremstillet som indbegrebet af kunstnerisk skønhed og
sydeuropæiske livsværdier.
De steder, bygningsværker og monumenter, der optræder på de nedenfor beskrevne ruter, skal
ses i ovenstående optik.

VI MØDES SØNDAG MORGEN KL. 8.00 I KASTRUP LUFTHAVN. Afrejse med
Norwegian D8 1021 kl. 10.20.
Efter ankomst og indkvartering på Hotel Seiler (flersengsværelser, spartansk, men med god
beliggenhed i Via Firenze, 48) går vi en samlet bytur:
Op over Quirinalhøjen med Præsidentpaladset, ned til Trevifontænen, via Piazza SS. Apostoli
til Piazza Venezia med Vittorio Emanuele-monumentet, til Sant’ Ignazio-kirken og til
Pantheon, hvor vi skal ind. Herefter går vi videre (mulighed for at købe is) via Piazza di Pietra
til Parlamentet Montecitorio, Piazza Colonna med Marcus Aurelius-søjlen og endelig videre til
den Spanske Trappe og Keats’ hus. Vi går derefter hjemad ad Via Sistina (hvor Thorvaldsen
boede) og over Piazza Barberini og forbi Palazzo Barberini.
MANDAG går vi gennem Monti-kvarteret (mulighed for morgenmadssupplering på Piazza
Madonna dei Monti) til kirken San Clemente, der rummer hele tre lag fra hver sin periode.
Derefter er dagen helt i antikkens tegn: Palatinerhøjen, Forum Romanum og Colosseum.
TIRSDAG går turen mod den nordlige del af centrum: ad udsigtsvejen til Pincio i udkanten af
Borghese-parken, Piazza del Popolo, kirken Santa Maria del Popolo, og herfra til Ara Pacismuseet, som vi skal ind og besøge. Senere går vi videre sydpå til Kapitolhøjen og
Kapitolmuseerne. Vi slutter herefter dagen med en tur forbi Marcellus-teatret, gennem den
jødiske ghetto og videre til Campo de’ Fiori og Piazza Farnese.
ONSDAG formiddag skal I i grupper ud på et Bernini-Borromini barokløb på en rute, der
starter nær hotellet og slutter på Piazza Navona. Herfra tager klassikerne med Rasmus på
museum ved kejserforaerne og Trajansøjlen, mens engelskholdet går med Anne-Grete gennem
Trastevere og op på Gianicolohøjen og ser Anthony Doerrs (og Richard Meiers) American
Academy og byens mest spektakulært beliggende fontæne.

TORSDAG skal vi i Peterskirken og på Vatikanmuseerne. Om aftenen spiser vi alle sammen
middag et hyggeligt sted i byen, evt. på Piazza Sant’ Ignazio.
FREDAG morgen flyver vi ukristeligt tidligt hjem: I skal være parate til afgang fra hotellet kl.
4. Efter planen lander vi i Kastrup igen kl 9.55 (Fly D8 1022).

