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Een ding vindt Rosanna Colicchia jammer: dat ze niet 
vanaf het begin heeft bijgehouden hoeveel studenten 
via ItalRosa kennis hebben gemaakt met de prachtige 
Italiaanse taal. 
In september 1997 startte Rosanna met haar 
taalschool. De eerste 10 jaar was zij werkzaam in de 
stad Groningen en omgeving en sinds januari 2008 in 
Hilversum.

De oplettende lezer van de Bloembak heeft vast wel eens 
een advertentie van ItalRosa gezien.

Rosanna begon in de Bloemenbuurt met het geven van 
privélessen en doet dat ruim 14 jaar later nog steeds. 
Voor de groepslessen is zij na een aantal omzwervingen 
neergestreken in - zoals zij zelf zegt - het leukste leslokaal 
van Hilversum: Het Ontwerpfabriekje aan de Van 
Riebeeckweg. “Als de muren van Het Ontwerpfabriekje 
zouden kunnen praten, zouden ze inmiddels vloeiend 
Italiaans spreken”, zegt ze lachend.

Privélessen kunnen - mits de agenda het toelaat - op 
verschillende momenten in het jaar starten en vinden 
overdag plaats. De groepslessen starten altijd in september 
en februari en worden ’s avonds gegeven door Rosanna 
zelf en sinds een paar jaar ook door de Piemontese Elena. 
Dit jaar bestaat ItalRosa 25 jaar, dat is een lange tijd 
voor een privéschool. Dit bijzondere feit wordt van vijf 
t/m negen september gevierd in Bologna samen met een 
groep van maar liefst 30 studenten. Via ItalRosa.nl en 
social media kunt u meegenieten met deze onvergetelijke 
studieweek vol plezier.

“Ik vind het heel bijzonder dat ik al zo lang werk mag 
doen dat ik geweldig leuk vind. En dat er elk seizoen 
weer nieuwe mensen zijn die mijn ‘vadertaal’ (Rosanna 

haar vader komt uit Italië, red.) willen leren, blijft 
ook bijzonder.” Naast docent Italiaans is Rosanna ook 
werkzaam als beëdigd tolk/vertaler en heeft zij voor 
Prisma Taaltrainingen als (co-)auteur verschillende boeken 
geschreven, onder andere Italiaans voor zelfstudie en de 
Basisgrammatica Italiaans. Voor iedereen die van Italië en 
de Italiaanse cultuur houdt, maar geen tijd of zin heeft om 
een cursus Italiaans te volgen, is de audiovakantiecursus 
Italiaans een leuk idee: leren door te luisteren en te 
herhalen. Leuk voor volwassenen, maar zeker ook voor 
het hele gezin in de auto op weg naar Italië. Op de site van 
ItalRosa kunt u hier meer over lezen. 

Bent u benieuwd naar uw kennis van 
de Italiaanse taal en cultuur, neemt 
u dan vooral ook een kijkje op de site 

om een quiz of taaltest te doen. Ook vindt u onder ‘Media’ 
een link naar de playlist met solo musica italiana en kunt u 
de Nederlandstalige blogs van Rosanna lezen en misschien 
hier en daar nog een woordje Italiaans oppikken, la lingua 
più bella del mondo.
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