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Medverkande i alfabetisk ordning 
* föredraget hålls på franska 
 

• Sten-Magnus Aquilonius Charcot, Munthe och La 
Salpêtrière – utveckling och kontroverser. 

• Philippe Collet * NON ! Manifester son mécontentement. 
De la communication non-verbale. 

• Ingmarie Froman Hur Nej till rasism blev Nej till SOS 
Racisme. Om en antirasistisk rörelse från medvind till 
motvind. 

• Maria Henningsson & Lars Textorius Musikinslag. 
• Lena Kåreland Jean Paul Sartre och Nobelpriset.                
• Lars Lambert De refuserades salong. 
• Nicolas Manuguerra * « Femme, réveille-toi ! » 
• Marika Nestor Marie Sklodowska Curie – forskaren som 

vägrade nöja sig med ett nej.  
• Lars-Göran Sundell Negationer i franska. Om deras 

uppkomst och bruk. 
• Frederic Öberg Andra världskriget – Paris ockuperat. På 

führerns order ska Paris ödeläggas. 
• Surprise: Gunnar Ekman. 

 
 

Lunch - Coq au vin, ris, bröd och smör. Kaffe/te och en liten 
kaka. Till lunchen serveras rött vin och vatten. 
Pris - För medlemmar i Alliance Française 500 kronor, övriga 
600 kronor, studerande ungdom 200 kronor. I priset ingår 
program, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfrukt. 
Mingelbuffé - En god blandad sallad, moules, räksoppa, pâté med 
cornichons, västerbottenpaj, kall marinerad ryggbiff, ostbricka, 
bröd. Rött och vitt vin serveras.  Priset är 350 kronor.  
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 
mingelbuffén samt eventuella önskemål om specialkost. 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Betalning görs senast den 28 januari 2018 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 1 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 
och mingelbuffé serveras i restaurang Humlan som ligger i 
omedelbar närhet till konferenslokalen.  
 

 

Välkommen som medlem i Alliance française d’Upsal! 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017-2018 är 180 kr för 
enskild medlem, 300 kr för par/familj med samma adress och 
80 kr för studerande 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 2018 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.  
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