
4 stagioni Italiaans het hele jaar door

STUDIO PENSIERINI 2023



4 stagioni (4 Jaargetijden) is een cursus 
om je kennis van de Italiaanse taal en 
cultuur te verdiepen op een 
gemakkelijke en leuke manier, namelijk 
door naar onze webinars te luisteren, 
ons tijdschrift te lezen, te schrijven 
voor ons blog en door middel van 
spreekvaardigheid. En jij bent degene 
die kan kiezen wanneer je dit wilt 
doen! Bovendien ga je door deze cursus 
te volgen, deel uitmaken van een 
gemeenschap van studenten over de 
hele wereld die net zoals jij een passie 
hebben voor Italië.      

webinars
om je luistervaardigheid 
te oefenen

tijdschriften 
om je leesvaardigheid 
te oefenen

gecorrigeerde teksten 
om je schrijfvaardigheid 
te oefenen

4
4
4
1 uur 

om je spreekvaardigheid 
te oefenen

studiopensierini.com 
  



4 webinars              luistervaardigheid

Door het volgen van onze webinars kun je je kennis van 
Italië en van het Italiaans verbeteren. 

De 4 webinars zijn inhoudelijk en gaan over boeken en 
schrijvers die op een originele manier over Italië vertellen. 
Als je niet in de gelegenheid bent om de webinars live te 
volgen, is er niets aan de hand: je ontvangt van elk 
webinar de opname, zodat je deze terug kunt kijken en 
luisteren op een moment dat jou het beste uitkomt. 

Vrijdag 17 maart 2023 om 19.00 uur:

La luna e i falò
1949 - Het Italië en het Italiaans van Cesare Pavese 



Vrijdag 16 juni 2023 om 19.00 uur:

Il conformista 
1951 - Het Italië en het Italiaans van Alberto Moravia

Vrijdag 22 september 2023 om 19.00 uur:

L’isola di Arturo
1957 - Het Italië en het Italiaans van Elsa Morante

Vrijdag 15 december 2023 om 19.00 uur:

Il sogno di una cosa
1962 - Het Italië en het Italiaans van Pier Paolo Pasolini



4 tijdschriften              leesvaardigheid

Wil je teksten lezen in gemakkelijk Italiaans? In ons 
tijdschrift kun je de beste verhalen lezen die onze 
studenten geschreven hebben voor ons blog, met 
illustraties en wetenswaardigheden over de Italiaanse taal, 
cultuur en maatschappij. Het tijdschrift is genummerd en 
geïllustreerd, zodat het lezen ervan bijdraagt aan het op 
een prettige manier bestuderen van de Italiaanse taal.

Je ontvangt elke drie maanden een nieuw digitaal 
tijdschrift dat te lezen is op je pc, tablet en smartphone. 
Je kunt het natuurlijk ook uitprinten en op papier lezen. 

https://www.studiopensierini.com/magazine


4 gecorrigeerde teksten  schrijfvaardigheid

Wil je Italiaans leren door te schrijven? 
Soms is schrijven een manier om te 
reflecteren op de taal en om de dingen die 
we geleerd hebben op een rijtje te zetten. Je 
kunt ons maximaal 4 teksten toesturen, elk 
met een lengte van maximaal 2000 tekens (1 
bladzijde), over een zelf gekozen onderwerp 
of over een door ons gekozen onderwerp. 
Deze worden grondig gecorrigeerd met 
uitleg van de desbetreffende grammatica. En 
als je wilt, kunnen je teksten gepubliceerd 
worden op ons blog en in ons tijdschrift.

https://pensierini.blog/


1 uur          spreekvaardigheid

Wil je het geleerde in praktijk brengen? Dan is er nog 
1 uur spreekvaardigheid waarin je kunt praten over 
wat je maar wilt. Het is een gelegenheid om dieper in 
te gaan op de vragen die je je hebt gesteld tijdens de 
webinars, het lezen van het tijdschrift of het 
schrijven van je teksten. En als deze 
spreekvaardigheidsles je bevalt, kun je ook nog 
besluiten om je in te schrijven voor de 
individuele spreekvaardigheidslessen. 

https://www.studiopensierini.com/lezioni


Overschrijving per bank

Iban: IT81H0760103000001041544626
Swift/Bic: BPPIITRRXXX
Rekeninghouder: Ugo Coppari
Onder vermelding van: 4 stagioni Studio Pensierini

PayPal (+ 5 euro commission fee)
 
https://www.paypal.com/paypalme/coppariugo

120 euro 
50 euro (solo 4 webinars)

Wijze van betalen via

Prijs

Geldigheid 1 jaar (2023)

Contatti info@studiopensierini.com
www.studiopensierini.com

Verdere informatie

https://www.paypal.com/paypalme/coppariugo
mailto:info@studiopensierini.com
http://www.studiopensierini.com/
Ingrid
sticker 80x32mm


