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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).  
 

 
   
Måndag 18 september, Ekonomikum hörsal 2 
 
18.00 Årsmöte 
18.30 Föredrag på franska efterföljt av buffé  
 
Benjamin Constant et le Napoléon libéral 
Föredrag på franska av Stig Strömholm med efterföljande buffé. 
 
Les cent jours - le retour au pouvoir de Napoléon à partir de son débarquement au golfe de 
Saint-Juan au mois de mars 1815 jusqu´à son abdication après la bataille de Waterloo au mois 
de juin la mëme année - constituent un épisode célèbre de l´épopée impériale. Ce qui est moins 
connu, c´est que l´Empereur, aidé du grand publiciste Benjamin Constant, se donna le temps 
et la peine d´élaborer une constitution libérale pour son Empire reconstitué. Elle est demeurée 
en vigueur trente-huit jours...  
 
Stig Strömholm est non seulement professeur émérite en droit et ancien recteur de l’Université 
d’Uppsala, mais aussi membre et ancien président de multiples sociétés savantes, critique littéraire, 
traducteur et romancier. La liste se fait longue. C’est pourquoi on le qualifie d’« humaniste de la 
Renaissance ».  
 
Anmäl senast den 13 september deltagande i buffén till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
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Onsdag 27 september, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
ABC*, après boulot chez Cousteau 

 
 

 
 
Tisdag 10 oktober, kl. 18.30 Träffpunkt Storgatan 11 
Beethoven och Frankrike 
Föredrag på svenska av Åke Holmquist med efterföljande buffé. 
 
Föredraget kommer att beröra både politiska och konstnärliga aspekter på Beethovens relation 
till Frankrike. Det handlar om hans syn på franska revolutionen, hans till en början beundran 
av Napoleon med den övervägda dedikationen av Eroica-symfonin, en beundran som sedan kom 
att växla mellan hat till kejsaren och en försiktigt positiv hållning till Napoleon i exil. En annan 
fransk tråd är Beethoven och Karl XIV Johan, som började i Wien när Bernadotte var fransk 
ambassadör där. Frankrikes dyrkan av Beethovens musik efter tonsättarens död kommer jag 
också att nämna. 
 
Åke Holmquist är utbildad konsertpianist, har doktorerat i modern historia och innehaft 
centrala positioner i svenskt musikliv: konstnärlig chef och programdirektör vid Svenska 
Rikskonserter, chef för Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna och ständing 
sekreterare vid Kungl. Musikaliska Akademien. 2011 gav han ut boken bok Beethoven – biografin 
på Albert Bonniers förlag 
 
Anmäl senast den 7 oktober deltagande i buffén till Susanne Pousette,  
pousette.susanne@gmail.com 
 

 
 

Tisdag 10 oktober 
Årets filmcirkel – sista anmälningsdag 
Cézanne et Moi ( 2016 )  Médecin de Campagne (2016)  Le Prénom (2012) 
Le Fils de Jean (2016)   Un Sac de Billes (2017) 
 
Anmälan till filmcirkeln sker i 2 steg: 1) att senast den 10 oktober skicka en e-post till till 
Christine Aquilonius, caq@tele2.se, med namn, adress och telefonnummer. Ange även vilka 
personer du skulle vilja bilda cirkel med (endast namn). Så långt det går tillgodoses dina 
önskemål, 2) att sätta in 150 kronor, Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d'Upsal. Ange 
Filmcirkel när du betalar.  
 

 
 

Tisdag 17 oktober, kl. 19.00, Odensgatan 5A 
Årets bokcirkel sätter igång. 
Träffen äger rum hos Carin Söderberg. Ring 018-51 21 65 senast den 16 oktober för anmälan 
och för att få portkoden.  
 
Årets böcker är : 
Sorj Chalandon, Profession du père, Grasset, Livre de Poche, 2015 
Maylis de Kerangal, Réparer les vivants, Gallimard, Folio, 2014 
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Pierre Lemaitre, Trois jours et une vie, Albin Michel, Livre de Poche, 2016 
Jean-Christophe Rufin, Le collier rouge, Gallimard, Folio, 2014 
Leïla Slimani, Chanson douce, Gallimard, 2016 

 
Anmälan till bokcirkeln sker i två steg 1) att senast den 1 oktober skicka en e-post till 
Carin Söderberg, carin.soderberg@live.se med namn, adress och telefonnummer. Ange 
även vilka personer du skulle vilja bilda cirkel med (endast namn). Så långt det går 
tillgodoses dina önskemål, 2) att sätta in 185 kronor på Plusgiro 11 62 35-3 Alliance 
française d'Upsal. Ange Bokcirkel när du betalar.  
 

 
 

 
Onsdag 25 oktober, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
ABC*, après boulot chez Cousteau 
 

 
 

 
Söndag 5 november, kl. 17.00, Stockholms stadsteater.  
Sanningen  
Teaterföreställning av Florian Zeller i regi av Helena Bergström. 
Skådespelare: Sven Ahlström, Helena af Sandeberg Emil Almén, Anja Lundqvist. 
 
Alice och Michel ses för korta kärleksmöten på ett hotellrum- trots att de båda är gifta på annat 
håll. Alice man är Michels allra bästa vän. Vad betyder ordet sanning i ett äktenskap? Eller för 
en själv som människa. Pjäsen har beskrivits som en smart, hyllad svart komedi som kittlande 
leker med sanningsbegreppet.  
 
Florian Zeller är född i Paris 1979. Vid 22 års ålder skrev han sin första roman Neige artificielle. 
Han är en av Frankrikes mest kända nutida dramaförfattare. Sanningen sattes upp i Paris 2011 
och har också spelats i Tyskland och Frankrike och har fått ett mycket positivt mottagande 
överallt.  
 
Buss avgår från Fyristorg kl 15.00. Priset för teater och buss är 450 kr. Vi har 26 platser. Anmäl 
senast 17 september deltagande till Susanne Pousette, pousette.susanne@gmail.com och sätt 
samtidigt in 450 kr på Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d'Upsal. Ange Teater  när du betalar. 
 

 
 

 
Torsdag till söndag, 23 − 26 november  
Fransk filmfestival på Slottsbiografen.  
För mer information och program besök webbplatsen för Uppsala franska filmfestival 
www.fff-afuppsala.se  

 
 

  



Torsdag 23 november, kl. 18.30, Träffpunkten Storgatan 11  
Étranger mais familier: interférences langagières entre le dialecte tunisien et le français 
Föredrag på franska av Houda Landolsi med efterföljande buffé 
 
Si la Tunisie dispose de deux langues officielles, à savoir l’arabe littéral et le français, aucune 
de ces deux langues n’est parlée dans le cadre d’une conversation quotidienne entre Tunisiens. 
Ces deux langues, plus ou moins bien maîtrisées, forment un substrat au dialecte tunisien, tout 
en restant, paradoxalement, ses concurrentes. Nous nous intéresserons, dans cette 
présentation, à l’interférence entre le dialectal et le français hexagonal dans les séries télévisées 
tunisiennes.  
 
Houda Landolsi est docteur en Littérature et Civilisation françaises (Sorbonne Nouvelle, 2012) 
et doctorante en linguistique française à l’université d’Uppsala (Suède). Ses recherches portent 
actuellement sur les marqueurs argumentatifs et les connecteurs et essentiellement sur les 
marqueurs d’exemplification, leurs caractéristiques sémantico-pragmatiques et les valeurs 
argumentatives que la relation d’exemplification véhicule. 
 
Anmäl senast den 20 november deltagande i buffén till Susanne Pousette,  
pousette.susanne@gmail.com 
 

 
 
Onsdag 29 november, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
ABC*, après boulot chez Cousteau 
 

 
 
Fredag 8 december, kl. 18.30, Träffpunkten Storgatan 11, lilla salen  
Vinprovning med citron och äpplen 
under ledning av Åke Sörman och Susanne Pousette. 
 
Efter en kort introduktion om Frankrikes vinområden provar vi 6 franska viner och försöker 
beskriva vinernas doft och smak. Hur påverkar syra-sötma-strävhet vilken mat de skulle passa 
bäst till? Vilka är vinets vänner och ovänner? 
Vid den avslutande buffén får vi ytterligare möjlighet att testa våra upplevelser. 
 
Vi återkommer angående kostnaden. 
 
Anmäl senast den 4 december till Susanne Pousette, pousette.susanne@gmail.com 
 

 
 
Onsdag 10 januari, kl. 18.30, Träffpunkten Storgatan 11  
Vivre à Uppsala 
Föredrag på franska av Marion Ribes med efterföljande buffé. 
 
Anmäl senast den 7 januari deltagande i buffén 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 2017-2018 är den: 
 
180 kr för enskild medlem 
300 kr för familj 
80 kr för studerande 
 
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. 
 
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. 
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Filmcirkeln  
Varje år ingår fem franska filmer. Filmerna är nyutkomna, de har visats kort tid eller inte alls på 
svenska biografer. De har fransk textning. Filmcirkeln fungerar på samma sätt som läsecirkeln, 
dvs filmerna cirkulerar i grupper med 5 personer (medlemmar i föreningen) i vardera gruppen. 
Varje deltagare har en månad på sig att se filmen. Därefter lämnas den vidare till nästa person i 
gruppen osv enligt ett schema som kommer att finnas på baksidan av fodralet. Den sista filmen 
som du ser får du behålla. Under våren 2018 kommer vi att ha en avslutande träff för de som 
önskar diskutera sina filmupplevelser och utvärdera årets val av filmer. Gör gärna 
minnesanteckningar! Tidpunkt och plats för träffen kommer att meddelas i vårens program. 
 
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. 
 
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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