Hitta till Ekonomikum

Inbjudan temadagen 2019

Les Pyrénées

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

Lördagen den 9 februari 2019, 10:00 – ca. 16:30
Ekonomikum – hörsal 3
Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
Registrering samt morgonkaffe med croissant
från 09:15 – 09:55

Medverkande i alfabetisk ordning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sten Bernhardsson Livsnjutning - om Henri Matisse
banbrytande konst
Gunnar Ekman Upp och ner i Pyrenéerna
Bert Eriksson Pyrenéernas natur och geografi
Gunnel Fagius Ravel och det spanska
Mats Forsgren Le faux pas d´un montagnard, ou Quand
j´ai traversé les Pyrénées par erreur
Kristian Gerner La Retirada - levande historia i
Katalonien
Ingar Hellkvist Gadd och Elisabeth Sellin Linde. LDQM
Des Chansons Françaises à Quatre Mains
Lena Jonsell Vegetation och växter
Lena Kåreland Trubadurerna - den fria kärlekens
besjungare
Benedikta Lagervret Våga tro på miraklen?
Erik Mellgren Le Canal du Midi - vattenvägen mellan
Atlanten och Medelhavet
Lars-Göran Sundell På resa över Pyrenéerna med
Madame d´Aulnoy

Lunch – Klassisk Boeuf bourguignon, sallad, 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, kaffe, lunch och eftermiddagsfrukt.
Mingelbuffé - Moules, räksoppa, bönor marinerade i soltorkade
tomater, provençalskt kryddade järpar, fransk potatissallad,
timjandoftande tomatpaj, ostbricka med kex, kaffe med
chokladtryffel. Rött och vitt vin serveras. Priset är 350 kronor.

Praktisk information
Anmälan – senast den 24 januari 2019 sker genom e-post till
Kalle Spångberg, uppiskalle@gmail.com Ange för- och efternamn
för den/dem som anmälan avser och telefonnummer. Ange även
om du/ni önskar delta i mingelbuffén samt eventuella önskemål om
specialkost.
Betalning – senast den 24 januari 2019 till föreningens Plusgiro
Alliance française d’Upsal 11 62 35-3.
För frågor kontakta Kalle Spångberg, 070-855 88 14
uppiskalle@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. 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 2018 och hela 2019 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 Kalle Spångberg, uppiskalle@gmail.com
Medlemsavgiften betalas till Plusgiro Alliance française d’Upsal 11
62 35-3.
Det går bra att betala medlemskap samtidigt med den lägre avgiften
för temadagen om detta anges i anmälan.
För mer information kontakta medlemsombud Kalle Spångberg, 070855 88 14, uppiskalle@gmail.com

