Alliance française d’Upsal
fondée en 1891

PROGRAM våren 2018
https://af-upsal.org/
www.facebook.com/afuppsala.se
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).
OBS!! Om ni inte fått vår e-post under hösten var vänlig meddela Ingalill Ek er
epostadress via ingalill.s.ek@gmail.com


Onsdag 10 januari, klockan18.30, Träffpunkt Storgatan 11
VIVRE À UPPSALA
Föredrag på franska, följt av buffé.
Dans le cadre de sa carrière professionnelle, Marion Ribes vit à Uppsala depuis quelques
mois. Elle partagera avec nous ses expériences de la Suède. Quelle est la mentalité
suédoise ? Quelle est la différence entre travailler en Suède par rapport à la France ?
Quelles sont les qualités de vie inattendues en Suède ?
Anmäl senast den 9 januari deltagande i buffén till Susanne Pousette,
pousette.susanne@gmail.com


Onsdag 31 januari, från 18.oo –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12
ABC, Après Boulot chez Cousteau



Lördag 10 februari, klockan 10.00 – 16.30, Ekonomikum, hörsal 3,
Kyrkogårdsgatan 10. Registrering och förmiddagskaffe från klockan 09.15

TEMADAG

Non !
Medverkande Sten-Magnus Aquilonius, Philippe Collet, Gunnar Ekman, Ingmarie
Froman,Maria Henningsson, Lars Textorius, Lena Kåreland, Lars Lambert, Nicolas
Manuguerra, Marika Nestor, Lars-Göran Sundell, Frederic Öberg
Priset för medlemmar i Alliance française är 500 kr, övriga 600 kr, studerande ungdom
200 kr. I priset ingår program, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfrukt.
Efter programmet erbjuds en Mingelbuffé enligt särskild anmälan.
Anmälan till temadagen 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 28 januari till föreningens Plusgiro
Alliance française d’Upsal 11 62 35-3.
För frågor kontakta Ingalill Ek, 018 – 469218, ingalill.s.ek@gmail.com.
Observera att anmälan är bindande och att det inte ges någon skriftlig bekräftelse på
anmälan.



Onsdag 28 februari från 18.oo –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12
ABC, Après Boulot chez Cousteau


Onsdag 14 mars klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11
LA FRANCE SOUS MACRON.
ATTENTES DEÇUES OU DÉPASSÉES?
Föredrag på franska, följt av buffé.
Camille Bas-Wohlert est correspondante de l ´AFP pour la Suède. Elle couvre la région
nordique depuis 2012 en gardant un oeil attentif sur l´actualité française
Anmäl senast den 13 mars deltagande i buffén till Susanne Pousette,
pousette.susanne@gmail.com


Fredag 23 mars klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11
VOYAGE DANS LA POÉSIE
En föreställning med franska dikter och musik, följt av buffé.
Patrick Hamel est un multiartiste ; compositeur, musicien, comédien et auteur. Il joue
aux théâtres de Paris. Le spectacle qu’il nous propose a été joué tout récemment au
Théâtre de la comédie Saint Michel. Pour en lire plus : http://www.patrickhamel.com/
Voyage dans la poésie est un magnifique récital, un seul scène poétique et musical, un
hommage à la langue française et aux plus grands poètes, Beaudelaire, Rimbaud,
Verlaine, Apollinaire, Hugo, Mallarmé. Patrick Hamel s’accompagne d’un piano,
d’une guitare et d’un saxophone. C’est un récital poétique tout en finesse et musicalité
qui nous convie à découvrir sous un nouvel éclairage les chefs- d’œuvre de la poésie
du 19ème siècle.
Anmäl senast den 22 mars deltagande i buffén till Susanne Pousette,
pousette.susanne@gmail.com



Onsdag 28 mars från 18.oo –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12
ABC, Après Boulot chez Cousteau


Torsdag 12 april klockan 18.30, St Johannesgatan 18
AVSLUTNING FILMCIRKELN
Träffen äger rum hos Susanne Pousette. Ring 018-320311 senast den 11 april för
anmälan och för att få portkod.
Årets filmer diskuteras : Cézanne et moi, Le fils de Jean, Médecin de campagne,
Un sac de billes, Le prénom


Torsdag 19 april, klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11
MÖT FRANKRIKE PÅ SKOKLOSTERS SLOTT
Les Amis sont come le melon,
il faut essayer plusieurs pour Rencontrer un bon
Föredrag på svenska, följt av buffé.
Bengt Kylsberg är f.d intendent på Skoklosters slott, men han är också författare,
styrelsemedlem i Skoklosters vänförening och högst uppskattad guide på föreningens
kulturhistoriska resor inom och utanför Sverige.
Anmäl senast den 18 april deltagande i buffén till Susanne Pousette,
pousette.susanne@gmail.com


Onsdag 25 april, från 18.oo –, Bistro Cousteau, Drottninggatan 12
ABC, Après Boulot chez Cousteau



Tisdag 22 maj , klockan 18.30, Träffpunkt Storgatan 11
SOIRÉE LECTURE
Högläsningsafton på franska och svenska, följt av och buffé.
Repris av förra årets succé. Nicolas kommer att högläsa ur ett skönlitterärt verk. Vilket
får bli en överraskning. Vi får texten belyst ur nya vinklar och tillfälle till samtal.
Nicolas Manuguerra är doktorand i fransk litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
Han är född i Nice och bor i Upp sala 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 21 maj deltagande i buffén till Susanne Pousette,
pousette.susanne@gmail.com


Måndag 28 maj , klockan 19.oo, Odensgatan 5A
AVSLUTNING BOKCIRKELN
Träffen äger rum hos Carin Söderberg. Ring 073-619 18 80, senast den 25 maj för
anmälan och för att få portkoden.
Årets böcker diskuteras :
Sorj Chalandon, Profession du père
Maylis de Kerangal, Réparer les vivants
Pierre Lemaitre, Trois jours et une vie
Jean-Christophe Rufin, Le collier rouge
Leïla Slimani, Chanson douce


SPRÅK- OCH KULTURRESA TILL TOURS
september 2018
Är du intresserad av att tillbringa en vecka i september i Tours med språk, kultur och
vardagsliv? Institut Touraine i Tours har i samarbete med Alliance française d'Upsal ordnat
flera synnerligen uppskattade kurser med Florence Guéry som lärare, ledare och guide. För
mer information kontakta Ingalill Ek (ingalill.s.ek@gmail.com)

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.
Om ni ännu inte betalt avgiften är vi tacksamma om ni gör det snarast för att inte bli
strukna från medlemslistan.
Nya medlemmar våren 2018 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.

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 arrangerades ursprungligen av Alliance française och Fyrisbiografens
vänner, i samarbete med Franska Institutet och Fyrisbiografen med stöd av Uppsala kommun.
Idéen kom i samband med två jubileer: 120 års jubileum för Alliance française och 100 år för
Fyrisbiografen. Den första franska filmfestivalen (FFF) startade den 18–20 mars 2011.
Organisationen var den samma 2012. Festivalen tog ett uppehåll 2013.
2014 och 2015 arrangerades festivalen av Alliance française och flyttade till Slottsbiografen. Sedan
2016 är festivalen ett samarbete med Alliance française och Institut français Suède med stöd av
Kulturförvaltningen i Uppsala kommun och Kultur och bildning, Region Uppsala. Festivalen hölls
2014 och 2015 i mars. Sedan 2016 äger den rum i november. Ändamålet med FFF är att främja
spridningen av filmer från Frankrike och den franskspråkiga delen av världen.
Programmet för Uppsala franska filmfestival består av en del förhandsvisningar, filmer som sällan
visas i Sverige och ibland klassiker. Som exempel från tidigare år kan nämnas Solar/Soleils av Dani
Kouyaté från Burkina Faso och fransmannen Olivier Delahaye visades på festivalen 2015 och för
första gången kunde en regissör närvara. Min vän Antoine/Dans le cour av Pierre Salvadori (2014)
och Benda Belili av Renaud Barrret och Florent de La Tullaye (2010) om ett band från Kinshasa
som erövrar musikvärlden.
I styrgruppen för 2017 ingick Philippe Collet (programansvarig), Estelle Duluc,Sophie Guitard,
Asfaw Hunde, David Naïm, Laëtitia Forget, Adeline Mercier, Carola Lindbäck och Pernilla
Boström (grafisk formgivning).

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), Inès Dilé
Katedralskolan, Leo Berggren Internationella gymnasiet, Elin Mårtensson, Klara Kindmark och
Gabriel Michaëlsson alla tre Rosendalsgymnasiet (2017)
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

Styrelsen, verksamhetsår 2017 / 2018
Coco Norén, ordförande
coco.noren@moderna.uu.se
Köpenhamnsgatan 9, 752 64 Uppsala

070-425 96 96

Eva Wockelberg, vice ordförande
ewockelberg@hotmail.com
Tiundagatan 43, 752 30 Uppsala

076-161 10 95

Christine Aquilonius, klubbmästare
caq@tele2.se
Börjegatan 7, 753 13 Uppsala

018- 123308, 076-768 98 50

Ingalill Ek, pressombud, medlemsombud
ingalill.s.ek@gmail.com
Herrhagsvägen 401, 752 67 Uppsala

018-469216

Gunnar Larsson, teknik
Gunnarl.valparbo@outlook.com
Karins Gränd 14, 815 45 Tierp

0702833860

Nicolas Manuguerra, IT ansvarig
Nicolasmanuguerra@hotmail.com
Flogstavägen 81 A, 752 72 Uppsala

073-384 06 77

Susanne Pousette, klubbmästare
018-320311, 070-585 03 11
pousette.susanne.@gmail.com
Sankt Johannesgatan 18, 753 12 Uppsala
Ingrid Ragnarsdotter, vice skattmästare
Ingrid.ragnarsdotter@telia.com
Östra Ågatan 9
753 22 Uppsala

0705/951294

Kalle Spångberg, skattmästare
uppiskalle@gmail.com
Börjegatan 3b, 753 13 Uppsala

070-855 88 14

Åke Sörman, sekreterare
akesorman@gmail.com
Rosendalsvägen 20, 756 44 Uppsala

073-735 17 87

