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Om inget annat anges är deltagande i programmet gratis för medlemmar. De som inte är 
medlemmar är välkomna att delta mot en avgift på 50 kronor (per person och gång). 
 
 

 
 
Onsdag 18 januari, klockan18.30, Träffpunkt Storgatan 11 
 

MITT FRANKRIKE 
 
Föredrag på svenska av Jan Winter. Efterföljt av buffé. 
 
Jan Winter är delvis uppväxt i Paris och har arbetat som journalist i över 40 år, sedan 
1976 på TT:s utrikesredaktion vars chef han var i början av 2000-talet. Studierna i 
Uppsala inleddes med franska 1968 då han också var en aktiv medlem i Alliance française 
d’Upsal. 
 
Anmäl senast den 17 januari deltagande i buffén till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
 

 
 

 
 
Onsdag 25 januari, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC, APRES BOULOT CHEZ COUSTEAU 
 
 

 

https://af-upsal.org/
http://www.facebook.com/afuppsala.se
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__________________________________________________________________________      
                                                                                                                                                 

Lördag 11 februari, klockan 10.45 – 16.30 
Registrering och förmiddagskaffe kl.10.00 – 10.45 

Ekonomikum, hörsal 3, Kyrkogårdsgatan 10 
 
 
 

 

TEMADAG 

[vɛR] 
 
 

Medverkande: Anders Andrén, Jan von Bonsdorff, Monika Ekman,Gunnar 
Ekman, Märta Holkers, Bo Kjellén, Desirée Koslin, Lena Kåreland, Anna 
Mårtensson, Bo Pellnäs och Lars-Göran Sundell. 
 
Priset för medlemmar är 500 kr, övriga 600 kr, studerande ungdom 200 kr. I priset 
ingår program, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfrukt. Efter programmet 
serveras mingel och middag i restaurang Humlan, Ekonomikum. 
 
Anmälan till temadagen sker genom e-post till Ingalill Ek, ingalill.s.ek@gmail.com 
  
Ange   
- för- och efternamn för de personer som anmälan avser och ditt telefonnummer, 
- om du/ni önskar delta i minglet (150 kr) och/eller middagen (470 kr), 
 samt eventuella önskemål om specialkost. 
 
Observera att anmälan är bindande och att det inte ges någon skriftlig bekräftelse 
på anmälan.  
 
Betalning görs senast 31 januari till Plusgiro Alliance française d’Upsal 11 62 35-3.  
 
För frågor kontakta Ingalill Ek, 018 – 469218, ingalill.s.ek@gmail.com. 
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Onsdag 22 februari, klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11 
 

AUTOUR DE L’ACTUALITE 
 
Föredrag på franska av Florence Guery. Efterföljt av buffé. 
 
Florence Guery, enseignante de français, Institut de Touraine à Tours s’intéresse 
particulièrement aux implications de la culture dans l’apprentissage du français langue 
étrangère. 
 
La conférence traitera l’actualité littéraire avec le Prix Goncourt, l’actualité politique avec la 
Présidentielle : les primaires, les candidats, les buzz et les programmes, ainsi qu’une 
œuvre d’art, La Liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix, dans laquelle nous 
retrouverons tous les symboles de la France actuelle. 
 
Anmäl senast den 21 februari deltagande i buffén till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
 
 

 
 
 

 
Onsdag 1 mars, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC, APRES BOULOT CHEZ COUSTEAU 
 
 

 
 
 
 
Torsdag 30 mars, klockan 18.30, Träffpunkten Storgatan 11 
 

FRANKRIKE VÄLJER NY PRESIDENT 
Vilken roll har presidenten enligt den femte republikens konstitution? 

 
Föredrag av Anna-Sara Lind, följt av buffé.  
 
Anna-Sara Lind är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, 
Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur 
EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt 
hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. 
 
Anmäl senast den 29 mars deltagande i buffén till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
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Onsdag 5 april, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC, APRES BOULOT CHEZ COUSTEAU 
 
 

 
 
 
Onsdag 19 april, klockan 19.00, St Johannesgatan 18 
 

AVSLUTNING FILMCIRKEL 
 
Träffen äger rum hos Susanne Pousette. 
 
Årets fem filmer : 
 
La loi du marché   Dheepan 
La Tête Haute    Belles Familles   L’étudiante et Monsieur Henri  
 
Anmäl senast den 18 april. Ring 070- 5850311 för anmälan och för att få portkoden. 
 
 

 
 
 
Torsdag 27 april, klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11 
 

LE DEVENIR DES GRIOTS DANS LE MONDE MODERNE 
 
Föredrag på franska av Dani Kouyaté. Efterföljt av buffé. 
 
Dani Kouyaté är regissör och manusförfattare född 1961 i Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 
och utbildad vid Institut Africain d'Études Cinématographiques. (Ouagadougou, Burkina 
Faso) och Université Paris I Sorbonne, Maîtrise de Création Cinéma. Dani är även 
teaterregissör och har arbetat bland annat för Ouagadougous teater och Oslo 
Nationalteater. Sedan 2008 undervisar han också i dramatik på Wiks Folkhögskola i 
Uppsala. 
 
Han har regisserat såväl ett antal långfilmer som kortfilmer och dokumentärer, bland 
annat 
 
Medan vi lever (2015)  Femmes entièrement Femmes (2013)   Soleil (2013) 
Ouaga saga (2004)   Les Larmes sacrées du crocodile (1992) 
 
Anmäl senast den 26 april deltagande i buffén till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
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Onsdag 3 maj, från 18.oo –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC, APRES BOULOT CHEZ COUSTEAU 
 
 

 
 
 
Onsdag 10 maj, klockan 19.00, Odensgatan 5A 
 

AVSLUTNING BOKCIRKEL 
 
Träffen äger rum hos Carin Söderberg.  
 
Årets fem böcker: 
 
Charlotte   Lambeaux   L’herbe des nuits 
Nouons-nous   Être ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker 
 
Anmäl senast den 9 maj. Ring 018-51 21 65 för anmälan och för att få portkoden. 
 
 

 
 
 
Torsdag 18 maj, klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11 
 

SOIRÉE LECTURE 
 
Nicolas Manuguerra läser ur Dans le café de la jeunesse perdue av Patrick Modiano (2007) 
följt av en gemensam diskussion och buffé. 
 
Nicolas Manuguerra är inte bara föreningens IT-ansvarig, utan också doktorand i fransk 
litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han är född i Nice och bor i Uppsala sedan 
2008, där han tidigare arbetat som lärare och lärarutbildare i franska. Hans intresse för 
litteratur och teater har inspirerat honom att anordna denna första högläsningsafton. 
 
Anmäl senast den 17 maj deltagande i buffé till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
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Om oss 
 
 
Alliance française är en världsomfattande förening som grundades i Paris 1883. Blott åtta 
år senare, 1891, bildade några eldsjälar en lokalförening i Uppsala. Föreningen är helt fri 
från politisk eller religiös anknytning och har till syfte att främja intresset för det franska 
språket och de fransktalande ländernas kultur.  
 
Alliance française d’Upsal, som grundarna ville att den skulle heta, är en livaktig förening. 
Man behöver inte vara perfekt i franska för att delta. En del aktiviteter är helt på svenska. 
Alla intresserade är välkomna. 
 
Anmälan görs till medlemsombud Ingalill Ek, via e-post: ingalill.s.ek@gmail.com 
Ange för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress. 
 
Medlemsavgift betalas till plusgiro 11 62 35-3. För verksamhetsåret 2016-2017 är den: 
 
180 kr för enskild medlem 
300 kr för familj 
80 kr för studerande 
 
Nya medlemmar våren 2017 betalar halva ovanstående avgift för resterande del av 
verksamhetsåret. För mer information kontakta Ingalill Ek, 018-46 92 16, 
ingalill.s.ek@gmail.com 
 
 

 
 
 

Om några aktiviteter 
 
 
Föredrag med efterföljande buffé  
Ofta finns möjlighet att efter ett föredrag stanna kvar för vidare samvaro med samtal och 
diskussioner. Då serveras en liten buffé. Priset för denna med ett glas vin är 100 kronor. 
Föranmälan, senast dagen före, ska göras till Susanne Pousette, pousette.susanne@gmail.com 
 
 
ABC – Après Boulot chez Cousteau 
Tanken är att man kommer en stund, längre eller kortare, att man tar något litet att äta, eller bara 
något att dricka. Samtal och samvaro på franska och lite svenska. Allt för att pröva sina 
språkvingar och träffa andra trevliga personer. Alltid på en onsdag från kl. 18 på Bistro Cousteau. 
Ingen föranmälan. 
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Bokcirkeln  

Varje år ingår fem böcker. Valet bygger på en omfattande läsning och väljs enligt så att de är 
aktuella och relativt nyutkomna, att de är skrivna i möjligaste mån av lika många män som 
kvinnor med olika bakgrund, att de är runt 300 sidor och skrivna på en tillgänglig franska. De ska 
också blivit väl mottagna av litteraturkritiker såväl som av publiken. 
 
Filmcirkeln  

Varje år ingår fem franska filmer. Filmerna är relativt nyutkomna och har bara visats en kort tid 
eller inte alls i Sverige. De kan ses med textning på franska. Filmcirkeln fungerar som läsecirkeln: 
de fem DVD-filmerna cirkulerar i sex grupper med fyra personer. Varje deltagare har en månad 
för att se filmen. Sedan lämnas den vidare till nästa person i gruppen. Man behåller den film man 
har vid cirkelns slut. 
 
Uppsala franska filmfestival – http://fff-afuppsala.se 
Uppsala franska filmfestival är ett projekt inom Alliance française d'Upsal som drivs med stöd från 
Institut français Suède, Uppsala kommun, Kulturkontoret samt Uppsala läns landsting, 
Kulturenheten – film. 
 
Alliance française d’Upsal bildades här 1891, några år innan bröderna Lumière uppfann 
cinematografen (1895). En del av föreningens verksamhet ägnas åt film: cirklar, föredrag om 
aktuell film, Uppsala franska cinematek med äldre klassiker, samt främst Uppsala franska 
filmfestival. Ändamålet är att främja spridningen i Sverige av filmer från Frankrike och den 
franskspråkiga världen. Programmet för Uppsala franska filmfestival består av förhandsvisningar, 
filmer som inte visats eller inte kommer att visas i Sverige, och ibland klassiker. 
 
Stipendiefond 
År 2008 inrättade styrelsen för Alliance française d'Upsal en fond för att varje år kunna dela ut ett 
stipendium till en gymnasieelev eller nybliven student som avser tillbringa en period på minst en 
månad i Frankrike eller ett annat franskspråkigt land för att förkovra sig i det franska språket och 
kulturen. 
 
Föreningen har hittills delat ut stipendier till Alexandra Hallqvist, Katedralskolan (2009), Samuel 
Williams, Rosendalsgymnasiet (2010), Tamina Matti, Katedralskolan (2012), Per Elfström, 
Katedralskolan (2013) och Ella Schiebe, Internationella gymnasiet (2014), Amina Hakia Jabri, 
Uppsala universitet (2016) och Oskar Lundqvist, Rosendalsgymnasiet (2016).  
 
Vill du ge ett bidrag för att stärka våra ungdomars intresse för det franska språket? Du väljer själv 
vilken summa du vill sätta in på föreningens särskilda fondkonto Plusgiro 31 19 02-1. 
 
Kontakta Eva Wockelberg för mer information, ewockelberg@hotmail.com 
 
 
Vi anordnar även andra aktiviteter: temaresor, ost- och vinkvällar, konsert- eller 
teaterresor, chokladprovning, och inte minst den årliga Temadagen för alla 
Sveriges allianser. 
 
 

Håll utkik på 
https://af-upsal.org/ 

www.facebook.com/afuppsala.se 
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Styrelsen, verksamhetsår 2016 / 2017 
 
 
Coco Norén, ordförande     070-425 96 96 
ordf@afuppsala.se; coco.noren@moderna.uu.se 
Reykjaviksgatan 124, 752 63 Uppsala 
 
Eva Wockelberg, vice ordförande    076-161 10 95 
ewockelberg@hotmail.com 
Tiundagatan 43, 752 30 Uppsala 
 
Christine Aquilonius, klubbmästare   018- 123308, 076-768 98 50 
caq@tele2.se 
Börjegatan 7, 753 13 Uppsala 
 
Ingalill Ek, pressombud, medlemsombud  018-469216 
ingalill.s.ek@gmail.com 
Herrhagsvägen 401, 752 67 Uppsala 
 
Finn Haglund, skattmästare    018-515001, 070-575 53 67 
finn.haglund@comhem.se 
Odensgatan 15, 753 13 Uppsala 
 
Birgitta Hellqvist, vice vinansvarig    070-584 65 47 
Birgitta.hellqvist@uadm.uu.se 
Övre Slottsgatan 16B, 753 12 Uppsala 
 
Nicolas Manuguerra, IT ansvarig    073-384 06 77  
Nicolasmanuguerra@hotmail.com 
Flogstavägen 81 A, 752 72 Uppsala 
 
Susanne Pousette, klubbmästare    018-320311, 070-585 03 11 
pousette.susanne.@gmail.com 
Sankt Johannesgatan 18, 753 12 Uppsala 
 
Kalle Spångberg, vice skattmästare   018-501038, 070-855 88 14 
uppiskalle@gmail.com 
Oslogatan 22, 752 64 Uppsala 
 
Åke Sörman, sekreterare     073-735 17 87 
akesorman@gmail.com 
Rosendalsvägen 20, 756 44 Uppsala 
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