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USVI ETNA
STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

Una conferenza: Rivolti
al Monte: Sguardi inediti
al Purgatorio Dantesco
Wij zijn heel blij dat ook de Universiteit
Utrecht meedoet aan de activiteiten
rondom de 700e sterfjaar van Dante
Alighieri, de grootste dichter aller
tijden, daarom is er een congres
georganiseerd genaamd Rivolti al
Monte: Sguardi inediti al Purgatorio
Dantesco (Toward the Mountain: New
perspectives on Dante's Purgatory).
Dit wordt op vrijdag 26 november
gehouden in Utrecht en zaterdag 27
november bij het Cultureel Insituut in
Amsterdam. Wij als leden van de
Universiteit Utrecht mogen hier
allemaal bij aanwezig zijn. Vergeet niet
om je aan te melden, dit kan door een
mailtje te sturen naar Gandolfo Cascio,
G.Cascio@uu.nl.
Meer informatie op:
https://dante.sites.uu.nl/agenda/

ACTIVITEITEN EN
BIJZONDERHEDEN
IN NOVEMBER

Borrel bij de Stadsgenoot!
4 november om 20:00 uur
Reflectieweek
8-14 november
Stagevoorlichting
15 november om 13:15 uur
(Disco)bowlen!
16 november om 16:00 uur
Open dag UU
19+20 november
Pup quiz samen met de
kleine talenstudies
25 november
Dante Congres
26+27 november
Houdt voor aanpassingen en
verdere aankondigingen
Instagram en/of de Etna
groepsapp in de gaten!
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Etna merchandise
Onze studievereniging heeft ook
geweldige merchandise-items. Elke
maand zetten we één item in de
spotlights en in deze nieuwsbrief is onze
Etna mok aan de beurt.
Deze prachtige mok is al voor €5,00 te
koop. Hiermee weet iedereen dat je
Italiaans studeert en kun je extra genieten
van je dagelijks kopje koffie of thee.
Vertel het je vrienden en familie want
iedereen wilt hier toch uit drinken!!!
Als je hem even wilt komen bewonderen
of je wilt er graag eentje hebben, kom dan
langs op een van onze kameruurtjes of
stuur ons een berichtje!

KAMERTIJDEN:
De Etna
verjaardagskalender
Vanuit het bestuur en alle
leden van Etna wensen we
jullie een hele fijne
verjaardag!
Buon compleanno!
Henrieke Herber
28 oktober
Elisa Betró
31 oktober

LinkedIn: Comunità Italianisti Alumni
Utrecht
LinkedIn is een online platform dat veel gebruikt
wordt door vakmensen om te netwerken. Ook als
student is het een goede manier om in contact te
komen met alumni, studenten en (oud)docenten.
De opleiding Italiaanse Taal en Cultuur heeft een
LinkedIn groep genaamd Comunità Italianisti
Alumni Utrecht (CIAU), wat als doel heeft om
contacten te stimuleren tussen huidige studenten
en alumni in het werkveld.
Wordt dus lid van deze groep want het kan altijd
handig van pas komen in je opleiding en zo krijg je
ook een idee waar alumni van de studie Italiaans
terecht komen.
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Onze activiteitencommissie
Onze voorzitter
Maria-Meg

Onze secretaris
Madelief

Hallo allemaal! Ik ben Maria-Meg Verbaan, 19
jaar oud. Ik ben eerstejaars Italiaans en
tweedejaars Nederlands. Ik vind de studie
Italiaans tot nu toe heel erg leuk! Wat een
mooie taal en wat gaaf dat we de
mogelijkheid hebben die te leren kennen. In
mijn vrije tijd zwem ik graag, lees ik veel en
vind ik het heel erg leuk om tijd te steken in
commissies! Dit jaar heb ik de eer gekregen
het voorzitterschap van de acco op me te
nemen. Ik heb er heel veel zin in, vooral ook
om op de aankomende activiteiten alle Etnini
(beter) te leren kennen. Ik hoop jullie ook 😊
Dus ik zou zeggen: houd de updates van de
acco in de gaten, blok de data in jullie
hoogstwaarschijnlijk al overvolle agenda’s en
heel graag tot snel!

Onze penningmeester
Hanne

Ciao!! Ik ben Hanne Vermeulen, 19 jaar oud en
ik ben dit jaar begonnen aan de opleiding
Italiaanse taal in cultuur. Ik ben erg
enthousiast en gemotiveerd om de taal te
leren! Dit jaar zal ik de rol van penningmeester
binnen de acco van Etna op me nemen. Mijn
vrije tijd besteed ik aan dansen en leuke
dingen doen met vrienden. Ik ben ook dol op
het maken/vermaken van kleding. Ik hoop dat
mijn creativiteit ook goed van pas komt in de
activiteitencommissie!

Hoi! Ik ben Madelief, studente Italiaans &
Sociologie. Het aankomende jaar zal ik
secretaris zijn van de activiteitencommissie.
Dat vond ik het nog wel waard om in te
passen in mijn megavolle schema, tussen de
sociologievereniging, atletiek training geven
en twee studies in. Ik heb er dan ook veel zin
in en hoop jullie allemaal te zien op de
activiteiten!

Ciao Etnini! Ik ben Luna en ik zit nu in mijn
tweede jaar van de studie Italiaans. Ik denk
dat de meeste mij wel kennen omdat ik dit
jaar ook secretaris ben in het bestuur. Naast
mijn leuke bestuurswerk zit ik net zoals vorig
jaar in de acco. We gaan er weer een top jaar
van maken en hopen natuurlijk dat jullie
allemaal bij de activiteiten aanwezig kunnen
zijn!

Algemeen lid
Luna

