
Op 6 februari is onze oud-penningmeester Marije jarig! Dus namens heel 

Klein berichtje voor onze oud-penningmeester

USVI ETNA
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STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

Zoals jullie weten is de Nationale Studenten Enquête (NSE) weer open. Dit is
een enquête die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. We weten dat niemand het leuk vind om enquêtes in te vullen,
maar toch willen we jullie vragen om hier tien minuutjes voor vrij te maken.
Zeker omdat Italiaans zo'n kleine studie is, is het belangrijk dat iedereen zijn
mening laat horen!
Naast persoonlijke kans op mooie prijzen, kunnen we met Etna ook iets
lekkers winnen. Iedere studieverenging krijgt een taart wanneer de opleiding
een antwoordratio van 40% of meer krijgt dus... Heb jij ook wel zin in een
stukje taart en kun je tien minuutjes van je tijd missen, volg dan de link van
de NSE die iedereen in de UU mail kan vinden en vul deze in! Je kan deze
invullen tot en met 12 maart 2023.

Vul de NSE in en win een taart!

oud-bestuur V: van harte gefeliciteerd! In dat half jaar dat
je bij het bestuur hoorde, hebben wij je niet alleen leren
kennen als een superfijn bestuurslid en als de rust zelve,
maar ook als een goede vriend en iemand die op de juiste
momenten droge opmerkingen maakt. Je blijft onze lieve
oud-penningmeester (met nadruk op oud want je wordt
ook weer een jaartje ouder) en ook onze pizzeriapartner en
Valentino’s danspartner in Perugia. 
Maak er een fantastische dag van, hopelijk tot snel!
Veel liefs en tanti augurî, je oud-bestuurbuddies 



 

Over een maand hebben we een hele leuke activiteit op de planning staan. Op San
Valentino, 14 februari gaan we op excursie naar twee tentoonstellingen in Enschede.
Met Etna mogen we een dagje mee met de cursus Artisti e Letterati die in jaar twee
wordt gegeven door Harald Hendrix en Reinier Speelman. Dus als je deze cursus
volgt, zien we je sowieso, maar ook alle leden van Etna zijn uitgenodigd om deel te
nemen. Aangezien Enschede niet naast de deur ligt, is het een dagprogramma
inclusief rondleiding. 

Vervoer op eigen gelegenheid (maar natuurlijk
kunnen we samen reizen vanaf Utrecht Centraal)
Rond 11:00 uur verzamelen voor het Rijksmuseum
Twenthe
Toegang tot het museum is voor eigen rekening
(entree student = €7,00)
11.00-12.30 uur: tentoonstelling 1 (Anguissola,
inleiding Reinier Speelman)
12.30-13.30 uur: lunch op eigen gelegenheid
13.30-15.00 uur: tentoonstelling 2 (futurisme,
inleiding Harald Hendrix)
Inschrijven kan tot en met 7 februari via de link in
de groepsapp

Praktische informatie:
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Attività: bezoek aan tentoonstselling in Enschede

We zullen de tentoonstelling over de
Italiaanse renaissanceschilder Sofonisba
Anguissola bezoeken en de
tentoonstelling Marinetti en het
futurisme. Meer informatie hierover kun
je vinden op de volgende links:
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/con
tent/2706/nl/marinetti-en-het-futurisme
en
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/con
tent/3287/en/binnenkort-sofonisba-
anguissola

De Etna
verjaardagskalender

 
Vanuit het bestuur en alle leden van
Etna wensen we jullie een hele fijne

verjaardag!
Buon compleanno!

 
Marije Verdonschot

6 februari
 

Oscar Swart
10 februari



Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) geeft in de
zomer een cursus die erg interessant is voor studenten Italiaans. Het gaat over
Leonardo da Vinci, The Tension between Theory & Practice. De cursus zal
plaatsvinden van 21 augustus tot en met 1 september aan The Dutch University
Institute for Art History, Florence (NIKI). 
Hieronder alle informatie op een rijtje. 

21 August -1 September 2023
Professor: Michael W. Kwakkelstein, PhD
Location: The Dutch University Institute 
for Art History, Florence (NIKI)
www.nikiflorence.org
Credits: 6 ECTS
E-mail: kwakkelstein@nikiflorence.org

Course Description:
An in-depth study of the drawings, paintings, and writings of Leonardo da Vinci
(Vinci 1452-Amboise, France 1519). This course seeks to define the relationship
between Leonardo’s development as a painter and his scientific research. The
student will become familiar not only with the artist’s individual masterpieces, but
also with his writings on painting and the implications of his concept of painting as
a science. The student will gain insight in the 
design process of Leonardo’s painted works 
through an attentive analysis of the preparatory 
drawings that reveal a close study of cause and 
effect in Nature.

Kijk voor meer informatie over de cursus op de 
website van het NIKI, onder 'onderwijs'.
Website: https://www.niki-florence.org/
leonardo-da-vinci-summer-course-the-
tension-between-theory-practice/

Summer Course: Leonardo da Vinci, The Tension
between Theory & Practice
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Helaas deze maand geen
schuldstapel dus:

Heb jij ook een schuldstapel
naast je bed staan waarvan je
denkt, die mag wel wat meer
aandacht krijgen. Stuur een

berichtje naar het bestuur via de
groepsapp of de mail en wie weet,

zien we jouw schuldstapel in de
volgende nieuwsbrief!



Una recetta: Mafaldine con burrata
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60 ml olijfolie 4 el
1 ui, fijngesneden
bosje bladpeterselie, blaadjes en steeltjes 
apart fijngesneden
5 tenen knoflook, in dunne plakjes
100 g ’nduja*
3 el tomatenpuree
800 g kerstomaatjes uit blik
300 g mafaldine of andere lange pasta
50 g boter, in blokjes
1 bol burrata
chili-olie, liefst Italiaanse
rasp van 1 biocitroen

Ingrediënten

Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op matig tot laag vuur. Bak hierin de ui 10
min. onder af en toe omscheppen tot hij licht kleurt. Voeg de peterseliesteeltjes,
knoflook, ‘nduja en tomatenpuree toe en bak 3-4 min. tot de aroma’s vrijkomen. Voeg
de kerstomaatjes toe, draai het vuur laag en laat de saus in 15-17 min. licht inkoken.
Kook intussen de pasta beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af,
maar vang 250 ml kookwater op.

Instructies

Roer het opgevangen kookwater door de
tomatensaus en verwarm nog 2-3 min. op laag
vuur. Voeg de pasta en de boter toe en schep om
in de saus. Voeg zout en peper naar smaak toe.
Schep de pasta in een schaal en leg de burrata
erop. Sprenkel er naar keuze chili-olie over en
bestrooi met peterselieblaadjes en citroenrasp.

*Kun je geen ’nduja vinden? Gebruik dan chorizo
en maal deze eerst in een keukenmachine tot een
grove pasta.
Recept via Delicious Magazine
Hier links de versie van Luna, ze belooft dat ze de
lepel en het mes met geen vinger aangeraakt
heeft;)



Ben je nieuwsgierig en ga je graag samen met kinderen en families op onderzoek uit? 
Dan zoeken wij jou!

Het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) is aan het verbouwen. Het museum ondergaat een
complete metamorfose: we worden hét onderzoeksmuseum van Nederland. Onze droom: iedereen
wetenschapswijs! Onze belofte: in het Universiteitsmuseum word je onderzoeker. Tijdens een
bezoek aan ons museum komt de onderzoeker in je naar boven en leer je de wetenschap te
waarderen en op waarde te schatten. We richten ons op families met kinderen in de leeftijd van 8
tot 14 jaar en scholieren van dezelfde leeftijd. In september 2023 opent het nieuwe UMU, waarin
de publieksbegeleiders een belangrijke rol vervullen.

Wat ga je doen?
Als publieksbegeleider begeleid je onderwijsprogramma’s, activiteiten en evenementen voor
leerlingen uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. leerlingen van het VMBO en de onderbouw
van havo en vwo en families met kinderen tussen de 8 en 14 jaar.

Je kunt daarnaast ook worden ingezet worden als receptionist. Het receptieteam werkt in
wisselende diensten zeven dagen per week en draagt zorgt voor de ontvangst van bezoekers. Naast
het bedienen van de museumkassa zijn de receptionisten als eerste aanspreekpunt voor de
bezoeker het ‘visitekaartje’ van het museum en hebben zij een informerende rol. Zij vormen een
schakel tussen de bezoeker en de back-office.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in het UMU. We verwelkomen
medewerkers met diverse achtergronden en perspectieven. We zoeken medewerkers die
als rolmodel willen fungeren en open staan om met hun persoonlijke verhaal kinderen
mee te nemen in de wereld van wetenschap en onderzoek.

Aanbod
Je krijgt een oproepcontract via Topselect. Het gaat om een contract op oproepbasis (brutosalaris
per uur: €14,56) waarbij je zelf kunnen intekenen en het aantal uren per week kan variëren. We
willen benadrukken dat het een bijbaan betreft. Bekijk voor meer informatie de website van het
Universiteitsmuseum.

Kijk voor meer informatie over onder andere de sollicitatie op de 
website van Universiteits Museum Utrecht: 
https://umu.nl/vacature-publieksbegeleider/

Het Universiteitsmuseum Utrecht (UMU) zoekt
publieksbegeleiders / oproepreceptionisten
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