
Ekonomikum, hörsal 3
Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala 
lördagen den 11 februari 2017

klockan 10.45 – c:a 16.30
Registrering, kaffe/te & croissant från klockan 10.00

[VɛR]

!
Hitta till Ekonomikum

Hörsal 3

Välkommen till 2017 års temadag!

Alliance française d’Upsal
https://af-upsal.org
https://www.facebook.com/afuppsala.se/ d’Upsal



Medverkande i alfabetisk ordning. Alla föredrag hålls på svenska.

 Anders Andrén  Den gröna ostkungen och hans gelikar som tål solen
 Jan von Bonsdorff  Grön grönare grönst – om den gröna färgens status i 
konsten från äldre tider till idag

 Monika Ekman  Det gröna guldet – un bon vin blanc
 Märta Holkers  Vers le verre français
 Bo Kjellén  Vers un avenir plus vert 
 Desirée Koslin  Är grönt skönt? En färgs skiftande historia 
 Lena Kåreland  Den giftgröna absinten – författarnas och konstnärernas 
musa och fördärv i det sena 1800-talets Paris

 Bo Pellnäs  Det gröna fältet i trikoloren
 Lars-Göran Sundell  Ver, vers, vert, verre, vair – om franska homonymer  
 Surprises: Gunnar Ekman och Anna Mårtensson

!
Lunch Delikatesstallrik med kallrökt laxros & pepparrotscrème, ört- & vitlöks-
marinerat fläskfiléspett med chipotlevinaigrette, kycklingfilé med tomat- & mozza-
rellaterrin och basilikaolja, vattengrönsaksfylld tomat med balsamicoglaze, fransk 
potatissallad, liten sallad, baguette, smör, brietårta samt kaffe/te. Till lunchen 
serveras rött vin och vatten.

Pris för medlemmar i Alliance française d’Upsal 500 kronor, övriga 600 kro-
nor, studerande ungdom 200 kronor. I priset ingår program, förmiddagskaffe, 
lunch och eftermiddagsfrukt.

Frågestund/Mingel Direkt efter programmets slut finns möjlighet att träffa 
och samtala med föredragshållare och andra deltagare. Priset för vin och två 
snittar – rågbröd med ädelost & fikonmarmelad och hårt tunnbröd med renstek & 
pepparrotsfärskost – är 150 kronor.

Middag Med middagen blir den 11 februari en heldag. Klockan 18, efter 
minglet, serveras kräftskagen med västerbottenost på mörkt bröd med citron 
och dillkrona, torskrygg på en bädd av grönsakstagliatelli med wasabismör och 
potatispuré samt en chokladbakelse med pistagesabayonne & myltade körsbär. 
Kaffe/te. Priset är 470 kronor inklusive vin.

Välkommen som medlem i Alliance française d’Upsal!
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2016–2017 är 180 kronor för enskild 
medlem, 300 kronor för par/familj med samma adress och 80 kronor för stu-
derande ungdom. Ange för- och efternamn, adress och telefon i en e-post till 
Ingalill Ek, ingalill.s.ek@gmail.com 
Medlemsavgiften betalas till Plusgiro Alliance française d’Upsal 11 62 35-3. 
Nya medlemmar våren 2017 betalar halva ovanstående avgift för resterande 
del av verksamhetsåret.
Det går bra att betala medlemskap samtidigt med den lägre avgiften för  
temadagen om detta anges i anmälan.

För mer information kontakta medlemsombud Ingalill Ek, 018-46 92 16, 
ingalill.s.ek@gmail.com

Anmälan sker genom e-post till Ingalill Ek, ingalill.s.ek@gmail.com

Ange för- och efternamn för den person/de personer som anmälan avser och ditt 
telefonnummer. Ange även om du/ni önskar delta i minglet och/eller middagen 
samt eventuella önskemål om specialkost.

Betalning görs senast den 31 januari 2017 till föreningens Plusgiro Alliance 
française d’Upsal 11 62 35-3.

För frågor kontakta Ingalill Ek, 018-46 92 16, ingalill.s.ek@gmail.com

Observera att anmälan är bindande och att det inte ges någon skriftlig 
bekräftelse. 

Ekonomikum ligger på Kyrkogårdsgatan 10. Bussarna 2 och 5 stannar vid 
hållplatsen Ekonomikum på Luthagsesplanaden. Nordväst om byggnaden, i hörnet 
av Kyrkogårdsgatan och Luthagsesplanaden, finns en avgiftsbelagd parkering. 
Obs att halva området endast är tillgängligt för anställda och studerande (märkt 
tillstånd erfordras) medan den andra halvan är öppen för allmänheten.

Hörsal 3 är en modern, handikappvänlig konferenslokal. Lunch, mingel och 
middag serveras i restaurang Humlan som ligger i omedelbar närhet till konferens-
lokalen.

!

ILLUSTRATION: CHAMBRE D’ÉCOUTE AV RENÉ MAGRITTE


