Voor de vijftiende keer kleurt het weer rood, wit en groen in Haarzuilens

Pizza's, wijn, ferrari's en mode: het beste van Italië op Kasteel
de Haar
vol producten eens per jaar
overkomen.

Aris Spada heeft de Italiaanse kleuren
al aan Kasteel de Haar gehangen.
Vandaag is de aftrap van het jaarlijkse
Italië Evenement
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HAARZUILENS
Sardeinse groenten, Napolitaanse
pizza's en authentieke ferrari's,
maar bovenal: Italiaanse trots is er
dit weekend weer te zien en te
proeven bij Kasteel de Haar.
RICK VAN DE LUSTGRAAF

'Tempo al tempo', het Italiaanse
gezegde voor 'alles op z'n tijd', gaat
nu even niet op voor Aris Spada.
De organisator van het jaarlijkse
Italië Evenement bij Kasteel de
Haar in Haarzuilens, fietst een dag
voor de aftrap van de driedaagse
festiviteiten druk rond over het
kasteelterrein. Met Zuid-Europees
temperament en roodgloeiende
telefoon instrueert hij zijn team voor
de laatste voorbereidingen.

,,Ik zie het als een belevenis. Ik
hoor Nederlanders vaak zeggen
dat de wijn in Italië veel beter
smaakt. De kwaliteit van de wijn is
niet beter, maar het komt door de
sfeer. Die sfeer wil ik hier brengen'',
legt de in Noord-Italië opgegroeide
Spada uit.
Een kookworkshop van de
Sardeinse keuken, een wedstrijd
van de beste pizza, en een
wedstrijd van de beste barista. En
voor de vijftiende editie komt
voormalig bassist van Marco
Borsato, Giovanni Caminita,
zaterdagavond koken en zingen.
De laatste jaren trok het evenement
volgens Spada jaarlijks zo'n 25.000
bezoekers. Die kwamen uit alle
windstreken van Nederland, maar
ook uit het Zuid-Europese land zelf.
De overgewaaide cultuur deed
Nederland jaren geleden al
kennismaken met Italiaanse export.
Toch denkt Spada dat dit
evenement wel degelijk iets nieuws
toevoegt. "Pizza's eet je inderdaad
overal. Maar wat je alleen hier
proeft, is de sfeer en passie van
Italianen, die bewaar je in je hart."

Het onder witte tenten bedolven
grasveld rondom het kasteel ligt er
nog verlaten bij, maar dat zal
volgens Spadaniet lang meer
duren. ,,Moet je je voorstellen:
honderden Italianen komen hier
straks bij elkaar. Ondernemers die
dit weekend van alles willen laten
zien en verkopen."
Op het evenement, dat sinds 2004
jaarlijks terugkeert in de lente,
verkopen Italianen 'typisch
Italiaanse dingen' als pizza's, wijn
en de onvermijdelijke mode.
Volgens Spada zijn het bijna alleen
maar Italianen, die met vliegtuigen
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