ITALIË ONTLEED
Journalistieke workshop in Rome over het Italië van na de
parlementsverkiezingen van 4 maart 2018
Met de uitslag van de Italiaanse verkiezingen nog vers in het geheugen biedt het Koninklijk Nederlands
Instituut te Rome Nederlandse journalisten de mogelijkheid om tijdens een intensieve workshop in Rome
hun kennis van het moderne Italië te verdiepen. Tijdens een driedaags programma delen deskundige
gastsprekers hun inzichten op het gebied van politiek, economie, immigratie, veiligheid en maffia. Er zal
volop gelegenheid zijn voor discussie en voor het uitwerken van eigen journalistieke projecten.
Duur: 3‐6 april 2018
De workshop staat onder leiding van Andrea Vreede, oud‐correspondent van het NOS Journaal en dit
voorjaar als journalist‐in‐residence verbonden aan het KNIR.
Doelgroep zijn Nederlandse journalisten werkzaam op buitenlandredacties of als freelancer ervaren in het
publiceren over buitenlandse onderwerpen. Om voor deelname in aanmerking te komen moeten
journalisten aangeven in welk medium en op welke termijn zij een bijdrage over Italië zullen publiceren.
De voertaal met de gastsprekers is Engels. Op excursie proberen we zoveel mogelijk Engelssprekende
gesprekspartners te vinden.
Tijdens de workshop verblijven de deelnemers kosteloos in de logiesaccomodatie van het KNIR (aparte
slaapkamers met gemeenschappelijke voorzieningen: badkamers, keuken, woon‐ en eetkamer); ook
hebben zij 24/24 toegang tot de werkruimtes (o.a. bibliotheek, spreekkamers, videoconferencing).
Aankomst op dinsdag 3 april 2018 (voor 16 u.), vertrek uiterlijk zondag 8 april 2018. Er is een vaste
tegemoetkoming in de reiskosten van 100 euro.

Aanbevolen literatuur ter voorbereiding op de workshop:
Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn, Proeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne
politiek uitvond. Amsterdam, Prometheus, 2018.
https://nos.nl/artikel/2218412‐wat‐in‐italiaanse‐politiek‐gebeurt‐is‐voorbode‐voor‐heel‐europa.html
Andrea Vreede, Super Mario Monti. De professor die Italië en de euro moest redden. Schoorl, Conserve
2013.
https://bpstatic.nl/user/andreavree/Super_Mario_Monti_NRC.pdf

Voorlopig programma

Dinsdag 3 april 2018
namiddag

aankomst op het KNIR (receptie sluit om 18.00 u.)

18 uur

welkomstwoord Harald Hendrix (directeur KNIR) en inleiding van Andrea Vreede

Aansluitend aperitief en diner (aangeboden door het KNIR)

Woensdag 4 apil 2018
ochtend

KNIR

Giovanni Orsina (politicoloog en historicus): What will the next Italian government look like?
(Analysis of the current political situation)
discussie
lunch
namiddag

KNIR

Luigi Zingales/Marcello Messori/Roberto Perotti/Carlo Cottarelli/Francesco Giavazzi (economen) –
How does Italy really work? (economic growth, tax evasion, unemployment rate, illegal economy,
local companies, foreign investors)

Donderdag 5 april 2018
ochtend

excursie met Andrea Vreede

lunch
namiddag

KNIR

Federico Varese (criminoloog Oxford University) – Italy, Europe and the Maffia
discussie

Vrijdag 6 april 2018
ochtend

KNIR

Christopher Hein (immigratie‐expert) – The impact of immigration on Italy
afsluitende lunch
namiddag

vertrek deelnemers (maar langer verblijf tot zondag 8 april is mogelijk)

Deelname en aanmelding

De workshop in Rome staat open voor Nederlandse journalisten die werkzaam zijn op buitenlandredacties
of als freelancer regelmatig publiceren over buitenlandse onderwerpen. Er is ruimte om maximaal 7
journalisten uit Nederland te ontvangen.
Belangstellende journalisten kunnen zich aanmelden voor deelname door in een beknopte brief een
toelichting te geven op hun journalistieke achtergrond en hun motivatie voor deelname. Tevens dienen zij
hierin duidelijk te maken in welk medium en op welke termijn zij een bijdrage over Italië zullen publiceren
die voortkomt uit hun deelname aan de workshop in Rome.
De brieven dienen uiterlijk op maandag 19 maart 2018 per mail te worden verstuurd aan het secretariaat
van het KNIR: secretary@knir.it.
Bericht over toelating tot de workshop en toekenning van een KNIR beurs t.b.v. kosteloos verblijf in Rome
volgt op dinsdag 20 maart 2018.
Nadere informatie over deze workshop bij Andrea Vreede:
andreavreede@knir.it
00.39.06.326.962.29 (KNIR) // 00.39.349.39.57.095 (mobiel)

Nadere informatie over het Koninklijk Nederlands Instituut Rome:
https://www.knir.it/nl/

