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Riccardo er en positiv og glad gutt fra Italia. Da han var syv år Riccardo er en positiv og glad gutt fra Italia. Da han var syv år 
begynte han med teater, og har siden hatt skuespill som sin store begynte han med teater, og har siden hatt skuespill som sin store 
lidenskap. I kombinasjon med skuespill har han også begynt med lidenskap. I kombinasjon med skuespill har han også begynt med 
synging og dubbing. Tidligere har han også drevet med svømming synging og dubbing. Tidligere har han også drevet med svømming 
og taekwondo. Riccardo trives godt på skolen. Her går han et og taekwondo. Riccardo trives godt på skolen. Her går han et 
parallelt løp med både fag på engelsk og italiensk. Matte og og parallelt løp med både fag på engelsk og italiensk. Matte og og 
naturfag er hans favorittfag. Dersom han ikke følger drømmen naturfag er hans favorittfag. Dersom han ikke følger drømmen 
om å bli skuespiller kunne han sett for seg å studere kjemi for å om å bli skuespiller kunne han sett for seg å studere kjemi for å 
bli forsker. Riccardo liker å besøke nye land og ser for seg å bo i bli forsker. Riccardo liker å besøke nye land og ser for seg å bo i 
utlandet i fremtiden. Et av hans mål med utvekslingsåret er å lære utlandet i fremtiden. Et av hans mål med utvekslingsåret er å lære 
seg norsk. Riccardo beskriver seg selv som omgjengelig og introvert, seg norsk. Riccardo beskriver seg selv som omgjengelig og introvert, 
og han forteller at han sjeldent havner i diskusjon med familie eller og han forteller at han sjeldent havner i diskusjon med familie eller 
venner.venner.

Kunne dere tenke dere å være vertsfamilie for Riccardo, og bidra til at han 
får en fin opplevelse her i Norge? Søk om å bli vertsfamilie i dag! 


