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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).  
 

  
 
Torsdag 8 september, Träffpunkt Storgatan 11 
klockan18.00 
 

ÅRSMÖTE 
 

klockan 18.30  
 

KONSTENS HEMLIGHET – OM MUSIK OCH MYSTIK HOS MARCEL 
PROUST 

 

Föredrag på svenska av Owe Wikström. Efterföljt av buffé. 
 

Owe Wikström är professor i religionspsykologi, psykoterapeut och präst. Han medverkar 
ofta i radio och teve och har gett ut ett antal omtalade böcker. 
 
Anmäl senast den 6 september deltagande i eftersitsen till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 



  
 
Onsdag 28 september, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC*, après boulot chez Cousteau 
 

  
 

Tisdag 18 oktober, kl 19.00, Odensgatan 5A 
 

Årets bokcirkel sätter igång 
 

Träffen äger rum hos Carin Söderberg. Ring 018-51 21 65 senast den 17 oktober för 
anmälan och för att få portkoden. 
 

  
 
Torsdag 20 oktober, klockan 19.00 OBS tiden!, Träffpunkt Storgatan 11 
 

TRIOSÅNG 
 

Anders Bodegård, känd översättare av fransk och polsk skönlitteratur, Gisela 
Wasmouth, chef vid SIDA, och Anders Edling, bibliotekarie på Carolina Rediviva, 
läste alla franska i Paris våren 1965 och började då träffas och sjunga trestämmiga 
sånger av den franske 1200-talspoeten och musikern Adam de la Halle. Sedan gick 
åren, och efter flera decennier träffades de tre igen och tog med stort nöje upp dessa 
gamla sånger. De handlar om kärlek, passionerad sådan, och har en rak och enkel stil. 
Förutom ett urval av Adams sånger kommer Anders Bodegård att berätta något om 
sin översättarverksamhet. Efterföljt av buffé. 
 
Anmäl senast den 18 oktober deltagande i eftersitsen till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
 

  
 
Onsdag 26 oktober, från 18.00 –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC*, après boulot chez Cousteau 
 

  
 
Tisdag 8 november, klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11 
 

FRÅN LILLCITTRA TILL GUDINNA TILL BOBIL 
 

Föredrag på svenska av Manda Björling och Lars Öhrvall. Efterföljt av buffé. 



Manda Björling, mångårig Cittraanvändare, ger i ord och bild ett hemma-hos-
reportage i Amalia HY och Lilla Röda; en trubbnosig och ombonad resebil samt en 
gungande vardagsbil med blommig kretong. Två trogna familjemedlemmar berättar. 
Varför utsätter man sina öron för ett dån som kan nå upp till 90 decibel när 
hastigheten ibland överstiger 70 km i timmen? Är det riktigt klokt att med urusla 
vindrutetorkare och knappt skönjbar sikt försöka stoppa vattenfallet över vänster ben 
under århundradets värsta oväder? Och varför flyter det omkring 25 kg påskliljelökar i 
en indisk plåtkoffert på dansbanan uppe på taket? 
 

Lars Öhrvall, fd ordförande i Svenska Citroënklubben, berättar om André Citroën 
och bilmärket denne skapade, samt om ett par av Citroëns banbrytande bilmodeller. 
Han avslöjar bl a vad general de Gaulle och Gunnel Vallquist har gemensamt. 
Dessutom frågar vi oss hur Picasso kommer in i bilden, varför Charleston dansade in 
hos Citroën, och vad man gör i en Caban, samt om inte Stravinsky kunde skilja på en 
cittra och ett piano? 
 

Anmäl senast den 6 november deltagande i eftersitsen till Susanne Pousette, 
pousette.susanne@gmail.com 
 

  
 

Fredag 18 – söndag 20 november Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 
 

FRANSK FILMFESTIVAL 
 
 

För program besök     www.fff-afuppsala.se 
 

  
 
Onsdag 30 november, från 18.oo –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12 
 

ABC*, après boulot chez Cousteau 
 

  
 
Onsdag 7 december, klockan 19.00 OBS tiden!, Träffpunkt Storgatan 11 

 
OST-OCH VINAFTON 

 

Vi serverar två röda och ett vitt vin till kvällens ostar som väljs i samråd med 
ostansvarige Tobias på Torgkassen. 
Anmälan senast söndag 4 december till ewockelberg@hotmail.com 
Kostnad 230 kronor. Betalning görs på Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d'Upsal. 
 

  
 



  
 

Vårterminens första programpunkt 
 

Onsdag 18 januari 2017, klockan 18.30, 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 16 januari deltagande i eftersitsen 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. 
 

  
 
EFTERSITS – BUFFÉ 
Ofta finns det möjlighet att efter ett föredrag stanna kvar för vidare samvaro med 
samtal och diskussioner. Då serveras en liten buffé. Priset för deltagande i eftersitsen 
är 80 kronor. Ett glas rött vin kostar 20 kronor. Föranmälan ska göras till Susanne 
Pousette, pousette.susanne@gmail.com 
 

  
 

STIPENDIEFOND 
Vill Du bidra till föreningens 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. 
Stipendiet kan sökas av länets gymnasieelever i årskurs 2 eller 3 och studerande i 
franska vid Uppsala Universitet. Vi förutsätter att den som får ett stipendium under sin 
vistelse deltar i en auktoriserad språkkurs. Stipendiet uppgår till mellan 6 000 och 10 
000 kronor, vilket skall täcka en del av de kostnader som är förknippade med kursen.  



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 information ewockelberg@hotmail.com 
 

  
 

 

  www.fff-afuppsala.se 
 
UPPSALA FRANSKA FILMFESTIVAL 
18 – 20 NOVEMBER 2016 PÅ SLOTTSBIOGRAFEN 
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 erbjuder ett rikt och varierat program och har funnits länge i 
Uppsala. Föreningen 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 som i år för första gången äger rum i november. 
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.  
I styrgruppen ingår Philippe Collet, program, Carola Lindbäck, sekretariat, Asfaw 
Hunde, Ingalill Ek och Susanne Pousette. 
 

  
 
Möt hösten i Frankrike! Föreningen anordnar två resor. Det finns fortfarande 
möjlighet att anmäla sig till NICE LA BELLE, 23-29 oktober 2016, för mer 
information kontakta Susanne Pousette, pousette.susanne@gmail.com 
 

  
 

LÄSECIRKEL 2016-17 
 

Varje läsecirkel består av fem personer (medlemmar i föreningen). Böckerna cirkulerar 
enligt följande. Person A i varje läsgrupp får bok 1, person B bok 2, person C bok 3, 
person D bok 4 och person E bok 5. Efter en månad lämnar A sin bok till B som 
lämnar sin till C som lämnar sin till D som lämnar sin till E som lämnar sin till A. Så 
får varje deltagare en ny bok varje månad. 
En cirkulationslista med deltagarens namn, adress och telefonnummer samt datum för 
bytesdagarna finns i varje bok. Det är viktigt att angivna datum respekteras. 



När de fem böckerna gått varvet runt behåller du den senaste boken. I maj 2016 
ordnas en avslutande träff. Cirkeldeltagare som vill, får då diskutera läsupplevelser 
och utvärdera årets bokval. Därför kan det vara bra att under läsningens gång göra 
separata anteckningar om vad du tycker är bra, dåligt, roligt, anmärkningsvärt…  
Anmälan till läsecirkeln sker i två steg 1) att senast den 1 oktober sända en e-post 
till Carin Söderberg, carin.soderberg@live.se där du skriver Läsecirkel samt namn, 
adress och telefonnummer. Dessa uppgifter är mycket viktiga. Ange även vilka 
personer du skulle vilja bilda cirkel med (endast namn). I görligaste mån tillgodoses 
dina önskemål, 2) att sätta in 195 kronor på Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française 
d'Upsal.  
 

Tisdagen den18 oktober kl 19.00 alla deltagare som har möjlighet välkomna till en 
inledande träff på Odensgatan 5 A, hos Carin Söderberg. Ring 018-51 21 65 senast 
den 17 oktober för anmälan och portkod.  
För dig som inte kan vara med på den träffen finns din första bok för avhämtning på 
samma adress. 

 

Årets böcker 
Marie Darrieussecq, Être ici est une splendeur, Vie de Paula M. Becker, P.O.L., 2016 
Paula Modersohn-Becker (1876-1907) est une artiste allemande peintre, célèbre en 
Allemagne mais à peu près inconnue en France bien qu'elle y ait séjourné à plusieurs 
reprises et fréquenté l'avant-garde artistique et littéraire de son époque. Elle est 
considérée comme l'une des représentantes les plus précoces du mouvement 
expressionniste allemand. La biographie que lui consacre Marie Darrieussecq reprend 
tous les éléments qui marquent la courte vie de Paula Modersohn-Becker. Elle montre 
la lutte de cette femme parmi les artistes de son temps, ses amitiés (notamment avec 
Rainer Maria Rilke), ses amours, son désir d'expression et d'indépendance …  
 

David Foenkinos, Charlotte, Gallimard, Folio, 2014 
Dans ce roman David Foenkios retrace la vie de Charlotte Salomon, peintre 
allemande morte à vingt-six ans à Auschwitz en 1943. Après une enfance à Berlin 
marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis 
de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse, avant de 
devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition 
d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en 
danger, elle confie ses dessins à un ami en lui disant : « C'est toute ma vie.» 
 

Charles Juliet, Lambeaux, Gallimard, Folio, 1995 
Dans Lambeaux, Charles Juliet a voulu rendre hommage à ses deux mères, l'une 
biologique et l'autre adoptive. La première partie porte sur la mère biologique, 
paysanne dans un village de l'Ain. L'auteur y retrace les pensées, l'hésitation, les 
doutes ou exprime la souffrance de sa mère. À la suite de l'internement de sa mère 
dans un hôpital psychiatrique (à cause d'une tentative de suicide), l'auteur, est alors 
placé dans une famille suisse. La seconde partie est son autobiographie. Il y décrit son 
enfance, son amour pour sa famille adoptive, ses études (école militaire d'Aix-en-
Provence comme enfant de troupe, service de santé militaire de Lyon puis 
apprentissage autodidacte de la littérature), et enfin son «éveil à soi-même»: après 
avoir vaincu sa longue dépression, il devient écrivain et réalise enfin «combien 
passionnante est la vie». 



Patrick Modiano, L'herbe des nuits, Folio, 2014 
Mêlé de près à une affaire criminelle au début des années 1960, Jean, le narrateur de 
L'Herbe des nuits, tente de mettre au clair les circonstances qui l'ont conduit à 
fréquenter la bande de L'Unic Hôtel à Montparnasse et une certaine Dannie dont il 
était alors amoureux. En recoupant ses souvenirs avec les pièces d'un dossier de la 
brigade des mœurs, il rouvre une enquête classée sans suite, dont il est 
vraisemblablement le dernier témoi 
 

Emmanuelle Pagano, Nouons-nous, P.O.L. 
Dans ce livre Emmanuelle Pagano varie les voix et les situations, multiplie les points 
de vue en une multitude de fragments. À la première personne, des hommes et des 
femmes sans prénom dévoilent en quelques lignes leur intimité, racontent l'histoire de 
l'amour et l'histoire du couple. Chaque texte est une confidence, un secret de chiffon, 
déplié, révélé. 
 

  
 

FILMCIRKEL 2016-2017 
 

Filmerna är nyutkomna, de har visats kort tid eller inte alls i Sverige och de är textade 
på franska. Filmcirkeln fungerar som läsecirkeln: filmerna cirkulerar i grupper med 
fem personer (medlemmar i föreningen). Varje deltagare har en månad på sig för att se 
filmen. Sedan lämnas den vidare till nästa person i gruppen. Du behåller den film du 
har vid cirkelns slut. Under våren 2017 ordnas en avslutande träff för dem som 
önskar. Cirkeldeltagare får då diskutera filmupplevelser och utvärdera årets val. 
Därför kan det vara bra att göra separata anteckningar om vad du tycker är bra, dåligt, 
roligt, anmärkningsvärt…  
Anmälan till filmcirkeln sker i två steg 1) att senast den 1 oktober sända en e-post 
till Christine Aquilonius, caq@tele2.se där du skriver Filmcirkel samt namn, adress 
och telefonnummer. 2) att sätta in 150 kronor på Plusgiro 11 62 35-3 Alliance 
française d'Upsal.  
 
Årets filmer 
La loi du marché, Stéphane Brizé  (2015) 
Thierry Taugourdeau, 51 ans, enchaîne les formations sans avenir et les rendez-vous à 
Pôle Emploi depuis qu'il a été licencié. Entre les traites de l'achat de la maison 
familiale et les frais de scolarité élevés de leur fils handicapé, Thierry et sa femme ne 
s'en sortent plus financièrement. Thierry accepte donc un poste de vigile dans un 
supermarché. Il se retrouve contraint de surveiller les clients. Cet emploi le confronte 
quotidiennement à des situations difficiles, qu'il a de plus en plus de mal à supporter... 
peut-il tout accepter? 
Le film est tourné dans un style cinéma-vérité. «Stéphane Brizé a réalisé un film à nul 
autre pareil, moderne, puissant, engagé à la brutalité du monde en travail.» Vincent 
Landon a reçu le prix d'interprétation masculine du Festival du Cannes en 2015. 
 

L'étudiante et Monsieur Henri, Ivan Calbérac (2015) 
Ce film est une  comédie ou Claude Brasseur incarne le rôle d'un vieil homme aigri 
qui loue une chambre dans son appartement à une jeune étudiante. Monsieur Henri 
lui fait une drôle de proposition: contre trois mois de loyers gratuits, il lui demande de 



séduire son fils afin de se débarrasser de sa belle-fille, une jeune femme coincée et très 
croyante. La suite: une succession de conflits de famille au quotidien.  
 

La Tête Haute, Emmanuelle Bercot (2015) 
Une juge des enfants (Catherine Deneuve) et un éducateur vont tout tenter pour 
sauver Malony. Le film suit le parcours éducatif de ce jeune délinquant, de six à dix-
huit ans. Catherine Deneuve est superbe dans son rôle complexe et Rod Paradot, un 
acteur non professionnel comme ado est impressionnant. Ce film est à la fois un coup 
de poing et un coup de cœur. 
 

Belles Familles, Jean-Paul Rappeneau (2015) 
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison 
de famille d'Ambray où il a grandi est au cœur d'un conflit local. Il décide de se rendre 
sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie…  
Belles familles est un film fait par un cinéaste de 84 ans. Il nous montre une réflexion 
profonde et touchante sur la famille, ses valeurs, la mémoire de l'enfance et des 
souvenirs des amours anciennes. Rappeneau  a mis en scène beaucoup de bons films, 
entre autres Cyrano de Bergerac avec Gerard Depardieu en1990.  
 

Dheepan, Jacques Audiard (2016) 
Dans ce film il est question de la vie quotidienne difficile et douloureuse pour des 
réfugiés tamouls dans une banlieue en France. «Dheepan est une adaptation libre et 
contemporaine des Lettres persanes de Montesquieu mais aussi un film d'amour» 
d'après Jacques Audiard qui a obtenu le prix Palme D'or à Cannes 2016 pour le 
meilleur film.  

 
  

 
 
ALLIANCE FRANÇAISE är en världsomfattande förening 
som grundades i Paris 1883. Blott åtta år senare, 1891, bildade 
några eldsjälar en lokalförening i Uppsala. Alliance française 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. 
 

  
 
MEDLEMSAVGIFT för verksamhetsåret 2016-2017 är 180 kr för enskild medlem, 
300 kr för par/familj (samma adress), resp. 80 kr för studerande. Är du ny medlem 
ange för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress i en e-post till Ingalill Ek, 
ingalill.s.ek@gmail.com  
Medlemsavgift betalas till plusgiro 11 62 35-3.  
För mer information kontakta medlemsombud Ingalill Ek,  
018-46 92 16, ingalill.s.ek@gmail.com 

  
 


