
Da Fare : tips 

Nieuw Stadsgids Gabriele Calabrese uit Lucca  

– ook werkloos en aan zijn appartement gebonden -  doet regelmatig een toeristisch 
verhaal vanuit zijn appartement met zicht op de muren van Lucca: 
https://www.facebook.com/gabriele.calabrese.73?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCYyawOLYEKGmacC-
n58SNvS4qHbLXODxxC4M52qvvaZAN0vHAcMe5oYhq2lPgE3GQ29jRX1FKj1dyg 

Ook Klara neemt je mee op reis naar Italië: 

https://klara.be/programma/italiaanse_reis 

 

 

NieuwTips van Daniëlle om in rustige tijden te bekijken/beluisteren: 

1/  https://www.youtube.com/watch?v=a1iqSI7R5Ds   :   La nostra insegnante 

Agnese ci racconta la storia dell' acquedotto monumentale di Lucca (8,..min) 

2/  https://www.youtube.com/watch?v=d_BxP1mUn8w  :  Hiking the path of Gods 

Italy from Bologna to Florence (20 min.) 

3/  https://www.youtube.com/watch?v=AF3w05EhFQw  : Sicily by Michael Scott (58 

min) 

Op youtube kun je via "Italy's invisible cities" van Armstrong en Scott (BBC) alle 

episodes herbekijken.   

Tips om nog eens terug te zien via Youtube of Youtube op TV afspelen : 

*Italy Unpacked / Sicily Unpacked / Rome Unpacked (BBC) 

oude films : 

1/ Riso amaro  :  https://www.youtube.com/watch?v=DIxwQ-

6K3Ag&list=PLG3jNz8oPSSH0R1RsiLm4dRJM7dC9rtLs 

2/ l'Oro di Napoli  :  https://www.youtube.com/watch?v=kYhq2wp3AjM 

3/ Un americano a Roma :  https://www.youtube.com/watch?v=39FPVL28mLg 

4/ La mortadella :  https://www.youtube.com/watch?v=QzThUJMC9jo 

Films in je huiskamer tegen een kleine prijs: 

Honger naar film ? Te stillen via Lumière Cinema bij je thuis! Naast de nu al te 

ontdekken films voor jong en oud (Woman, Marona, All Of Us, An Elephant Sitting 

Still,..) zijn er ook tal van nieuwe films op komst. Zo is vanaf vandaag About 

Endlessness van de Zweedse cineast Roy Andersson beschikbaar in avant-

première! Maar ook La Vérité, Mathias & Maxime, Les Misérables, De Beroemde 

Bereninvasie van Sicilië en nog zoveel meer films komen eraan!  

https://www.facebook.com/gabriele.calabrese.73?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCYyawOLYEKGmacC-n58SNvS4qHbLXODxxC4M52qvvaZAN0vHAcMe5oYhq2lPgE3GQ29jRX1FKj1dyg
https://www.facebook.com/gabriele.calabrese.73?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCYyawOLYEKGmacC-n58SNvS4qHbLXODxxC4M52qvvaZAN0vHAcMe5oYhq2lPgE3GQ29jRX1FKj1dyg
https://www.facebook.com/gabriele.calabrese.73?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCYyawOLYEKGmacC-n58SNvS4qHbLXODxxC4M52qvvaZAN0vHAcMe5oYhq2lPgE3GQ29jRX1FKj1dyg
https://klara.be/programma/italiaanse_reis
https://www.youtube.com/watch?v=a1iqSI7R5Ds
https://www.youtube.com/watch?v=d_BxP1mUn8w
https://www.youtube.com/watch?v=AF3w05EhFQw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtjgXuCsMvPnLNvRACoImjgLN-HQbBRP6
https://www.youtube.com/watch?v=mfajWXlnlBw&list=PLVb3yga8SdU-n1_pe5itN5QBIprfWOV-t
https://www.youtube.com/watch?v=DIxwQ-6K3Ag&list=PLG3jNz8oPSSH0R1RsiLm4dRJM7dC9rtLs
https://www.youtube.com/watch?v=DIxwQ-6K3Ag&list=PLG3jNz8oPSSH0R1RsiLm4dRJM7dC9rtLs
https://www.youtube.com/watch?v=kYhq2wp3AjM
https://www.youtube.com/watch?v=39FPVL28mLg
https://www.youtube.com/watch?v=QzThUJMC9jo


 

Blijf binnen, tover uw woonkamer om tot knusse cinemazaal en geniet van de beste 

films van het moment via het platform www.lumierefilms.be.   

Momenteel even gratis: https://cinetree.nl/ 

Ouderen die niet buiten kunnen : om de tijd te doden kan je ook films huren voor 8€ 

en dit op dalton.be. Het hoeft niet altijd netflix te zijn.  
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https://lumiere.acemlna.com/lt.php?s=81f2e8aa27f59a6446c2dc61260d780c&i=1058A1242A45A16225
https://cinetree.nl/


Deze periode van gedwongen huisarrest is een goed moment om je 

online onder te dompelen in de collecties van de mooiste musea ter 

wereld.  

Het Uffizi bezit de kunstcollectie van de beroemde familie de Medici. Je ziet er 

schilderijen uit de Middeleeuwen, Renaissance en barok van onder andere 

Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli en Rafaël. 

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en 

La Galleria Nazionale in Rome 

https://artsandculture.google.com/partner/La-Galleria-Nazionale?hl=en 

Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna in Venetië 

https://artsandculture.google.com/partner/ca-pesaro-galleria-internazionale-d-arte-moderna?hl=en 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-e-real-bosco-di-capodimonte?hl=en 

Museo Carlo Bilotti in Rome 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-carlo-bilotti?hl=en 

Veneranda Biblioteca Ambrosiana in Milaan 

https://artsandculture.google.com/partner/biblioteca-ambrosiana?hl=en 

Galleria d'Arte Moderna – Milano 

https://artsandculture.google.com/partner/galleriadartemoderna?hl=en 

Museum Gipsoteca Antonio Canova in Possagno 

https://artsandculture.google.com/partner/museum-gipsoteca-antonio-canova?hl=en 

Mart, Museum of modern and contemporary art of Trento and Rovereto in 

Rovereto 

https://artsandculture.google.com/partner/mart-museo-di-arte-moderna-e-contemporanea-di-

trento-e-rovereto?hl=en 

  

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/La-Galleria-Nazionale?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/ca-pesaro-galleria-internazionale-d-arte-moderna?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/museo-e-real-bosco-di-capodimonte?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/museo-carlo-bilotti?hl=en
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https://artsandculture.google.com/partner/galleriadartemoderna?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/museum-gipsoteca-antonio-canova?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/mart-museo-di-arte-moderna-e-contemporanea-di-trento-e-rovereto?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/mart-museo-di-arte-moderna-e-contemporanea-di-trento-e-rovereto?hl=en


kunst en cultuur rechtstreeks in je huiskamer 

Nood breekt wet in tijden van het corona Covid-19-virus. Theatervoorstellingen, 
concerten, literatuur en films gaan rechtstreeks je huiskamer in. Nu cultuurhuizen 
tijdelijk moeten sluiten, staan we samen sterk om cultuur digitaal te laten zegevieren. 

Mensen ervaren cultuur nog steeds het liefst op een fysieke plek, maar met deze crisis 
staan cultuurhuizen en artiesten tijdelijk voor een uitdaging. We grijpen dit moment 
graag aan om met z'n allen de digitale aanwezigheid van de cultuursector te 
ondersteunen. Met deze lijst ben je even zoet om je publiek te bedienen van een 
dagelijkse portie cultuur. Je kan het gebruiken in jouw social media, mailings en op je 
website. En wij werken momenteel zelf ook aan een tijdelijk platform om captaties van 
podiumvoorstellingen uit Vlaamse en Brusselse kunst- en cultuurhuizen te delen. Hou 
je mailbox in de gaten! 

Muziek, theater, film: 

 Opera van Macbeth Underworld via Demunt.be 
 Opera streaming via Operavision.eu 
 Elke dag één opera via Metopera.org 
 Theatervoorstellingen via Theaterflix.nl 
 Films die nu in de bioscopen hadden moeten draaien via Lumiereseries.com  
 Documentaires, kortfilms en films voor kinderen via Dalton.be 
 Documentaires via Idfa.be 
 Arthouse films via Mubi.com 
 Arthouse films via Cinemember.nl 
 Arthouse films via Uncut.be 
 14 online tours in musea via Knack.be 
 Online expo's via Stamgent.be 
 Concerten via Abconcerts.be 
 Klassieke muziek met wereldbekende artiesten via Evilpenguintv.com 
 Klassieke concerten en films via Digitalconcerthall.com 
 Debatten en lezingen via Deburen.be 
 Podcast over theater via Detheaterether 

Literatuur: 

 Jeugdboekenmaand-YouTube met filmpjes van auteurs en illustratoren via Iedereenleest.be  
 E-boeken en luisterboeken via Onlinebibliotheek.nl 
 Luisterboeken op smartphone via Storytel.com 
 Luisterboeken over steden via Deburen.be 
 Podcast over boeken via Groene.nl 
 Postcast over boeken via Bendevanhetboek.com 
 Podcast over boeken via TeamBoekToe 
 Gratis te bezoeken krantenachrief via Mijn Bibliotheek via Gopress 

http://eepurl.com/dx9WHX
https://www.demunt.be/nl/streaming/1493-macbeth-underworld
https://operavision.eu/en
https://metopera.queue-it.net/
http://tflix.nl/
https://www.lumiereseries.com/
https://www.lumiereseries.com/
https://www.dalton.be/
https://www.idfa.nl/nl/info/bekijk-gratis-betaald
https://mubi.com/
https://www.cinemember.nl/nl/
https://www.uncut.be/
https://www.uncut.be/
https://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/deze-veertien-beroemde-musea-bieden-online-tours-die-je-vanuit-thuis-kan-bekijken
https://stamgent.be/nl_be/digi-expos
https://www.abconcerts.be/nl/nieuws/abtv/
https://www.evilpenguintv.com/
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
https://soundcloud.com/deburen-eu/sets/deburen-podcasts
https://soundcloud.com/detheaterether
https://www.iedereenleest.be/over-lezen/nieuws/nieuw-jeugdboekenmaand-youtube
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.storytel.com/
http://www.citybooks.eu/nl/
https://www.groene.nl/rubriek/boeken-fm
https://bendevanhetboek.com/
https://www.listennotes.com/podcasts/team-boek-toe-team-boek-toe-owPJs_UKT9Y/
https://bibliotheek.be/krantenarchief


 15 gratis digitale kinderboeken via Fundels.be 

 

De Decamerone: 

https://soundcloud.com/fuskila/we-zullen-doorgaan-radio-1-17032020-
lockdownlezen?fbclid=IwAR1FdfLtnL4B2Ef3G2rIdcr9P-ax3eXyzJsoISRh7Ab6GEncXO28Wicx8Tw 

 

Podcasts 

https://klara.be/programma/italiaanse_reis 

 

Films in je huiskamer tegen een kleine prijs: 

 

 

 

Italië-reistips  

 Piccione gemist?  

  Op onze pagina https://www.anfiteatro.be/tips-1.html    vind je Italië reistips  

van Achille Ziccardi  en van Herman Cole.  Daarmee  raak je al een heel eind! 

 

 

 

https://ciaotutti.nl/alle-blogs/ 

 

Honger naar film ? Te stillen via Lumière Cinema bij je thuis! Naast de nu al te ontdekken films 

voor jong en oud (Woman, Marona, All Of Us, An Elephant Sitting Still,..) zijn er ook tal van 

nieuwe films op komst. Zo is vanaf vandaag About Endlessness van de Zweedse cineast Roy 

Andersson beschikbaar in avant-première! Maar ook La Vérité, Mathias & Maxime, Les 

Misérables, De Beroemde Bereninvasie van Sicilië en nog zoveel meer films komen eraan!  

 

Blijf binnen, tover uw woonkamer om tot knusse cinemazaal en geniet van de beste films van het 

moment via het platform www.lumierefilms.be.   

https://www.fundels.com/downloads/
https://soundcloud.com/fuskila/we-zullen-doorgaan-radio-1-17032020-lockdownlezen?fbclid=IwAR1FdfLtnL4B2Ef3G2rIdcr9P-ax3eXyzJsoISRh7Ab6GEncXO28Wicx8Tw
https://soundcloud.com/fuskila/we-zullen-doorgaan-radio-1-17032020-lockdownlezen?fbclid=IwAR1FdfLtnL4B2Ef3G2rIdcr9P-ax3eXyzJsoISRh7Ab6GEncXO28Wicx8Tw
https://klara.be/programma/italiaanse_reis
https://www.anfiteatro.be/tips-1.html
https://ciaotutti.nl/alle-blogs/
https://lumiere.acemlna.com/lt.php?s=81f2e8aa27f59a6446c2dc61260d780c&i=1058A1242A45A16225
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/piccione-viaggiatore-italiaanse-reismarkt/afed9e43-9fd8-47c1-a0b9-4171ef1d7e5d&psig=AOvVaw3_24RrHyfhEVsSpmOdT0SR&ust=1581238073964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCwtYbJwecCFQAAAAAdAAAAABAD

