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Alliance française d'Upsal  
fondée en 1891  

  
 

PROGRAM 
Våren 2019 

https://af-upsal.org 

Om inget annat anges är deltagande i föreningens program gratis för medlemmar. De 
som inte är medlemmar är välkomna att delta mot en avgift på 50 kronor (per person 
och gång). Efter programpunkterna serveras antingen en buffé (100 kr) eller ost (60 kr) 
inklusive ett glas vin. Detta annonseras under varje programpunkt och föranmälan är 
nödvändig. Denna upplaga av programmet är reviderad 3 mars 2019. 

 

Onsdag 23 januari, kl. 18.30 Träffpunkt Storgatan 11 

MITT FRANKRIKE 

Föredrag på franska av Agneta Soldén. Efterföljt av buffé. 

Agneta Soldén startade som ung och blåögd svenska en språkskola i Aix-en-Provence 
1968 och blev kvar i 20 år. Från 4 elever till en framgångsrik verksamhet som pågår än 
idag. 
Agneta är fil kand i franska och italienska. Hon undervisade i franska redan under studie-
tiden och startade en permanent språkskola för svenskar i Aix-en-Provence 1968. 
Hon arbetade som producent i franska på UR fram till pensionen 2007 och arrangerar 
sedan 1996 språk- och kulturresor till Frankrike två gånger om året för medlemmarna i 
de två Pique-nique-klubbarna. Är Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres och de 
l’Ordre des Palmes académiques. 

Anmälan till buffé (100 kr) senast 21 januari till pousette.susanne@gmail.com. Observe-
ra att salen rymmer maximalt 70 personer och att antalet buffédeltagare därför måste 
begränsas till 60. 



Lördag 2 februari, kl. 10 Ofvandahls Konditori 

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS 
Nous nous retrouvons à 10 heures chez Ofvandahls Konditori, Sysslomansgatan 5 le 
premier samedi du mois le 2 février, le 2 mars et le 6 avril. 

Bienvenus! 

Läs mer om Petit déjeuner på sidan 7! 

mailto:pousette.susanne@gmail.com


2 
 

TEMADAG 

Les Pyrénées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 9 februari, klockan 10.00 – cirka 16.30, Ekonomikum – hörsal 3,  

Kyrkogårdsgatan 10. Registrering, morgonkaffe med croissant från klockan 09.15 

Medverkande i alfabetisk ordning: 

Sten Bernhardsson, Gunnar Ekman, Bert Eriksson, Gunnel Fagius, Mats Forsgren, Kris-
tian Gerner, Ingar Hellkvist Gadd och Elisabeth Sellin Linde – LDQM, Lena Jonsell, 
Lena Kåreland, Benedikta Lagervret, Erik Mellgren samt Lars-Göran Sundell 

Pris: För medlemmar i Alliance Française 500 kronor, övriga 600 kronor, studerande 

ungdom 200 kronor. I priset ingår program, kaffe, lunch och eftermiddagsfrukt. 

Efter programmet erbjuds en Mingelbuffé för vilken priset är 350 kronor. 

Anmälan: Senast den 24 januari 2019 sker genom e-post till Kalle Spångberg, uppis-

kalle@gmail.com Ange för- och efternamn för den/dem som anmälan avser och tele-
fonnummer. 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. Observera att anmälan är bindande och att det inte ges någon skrift-
lig bekräftelse. 
För frågor kontakta Kalle Spångberg, 070-855 88 14, uppiskalle@gmail.com. 

Utförligare information finns i särskild inbjudan och på https://af-upsal.org. 
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Lördag 2 mars, kl. 10 Ofvandahls Konditori 

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS 

Nous nous retrouvons à 10 heures chez Ofvandahls Konditori, Sysslomansgatan 5 pour 
un échange des vues en français, sur différents thèmes d’actualités, culture ou autres. 
Bienvenus! 



Torsdag 21 – söndag 24 mars, Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 

UPPSALA FRANSKA FILMFESTIVAL 2019 

Uppsala franska filmfestival bjuder även i år på fyra dagar fyllda med spelfilmer, doku-
mentärer och fiktion på franska. Årets tema är “(Pas) tout seul” - “(Inte) ensam”. Jean-Paul 
Sartre skrev “Helvetet, det är de andra”, men ingen kan leva helt ensam. Från ensamhet till 
solidaritet och vänskap ska vi utforska hur man kan leva med eller utan de andra. 

Alla filmer är textade på engelska. Mer information om filmer och biljettpriser kommer 
att publiceras på festivalens hemsida: https://fff-afuppsala.se. 



Tisdag 26 mars, kl. 18.30 Träffpunkt Storgatan 11 

LA PRESENCE CULTURELLE FRANÇAISE EN SUEDE 
ET SON INTERACTION AVEC LA SOCIETE SUEDOISE, 

HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

Föredrag på franska efterföljt av buffé. 
Emmanuelle Matras-Swynghedauw, Directrice de l'Institut Français de Suède et 
Orlane Valentin, Attachée de coopération pour le français. 

Anmälan till buffé (100 kr) senast 24 mars till pousette.susanne@gmail.com. OBS! Salen 
rymmer maximalt 50 personer och antalet buffédeltagare måste därför begränsas till 40. 



Onsdag 3 april, kl. 18.30, Träffpunkt Storgatan 11 

FRANSKA RIDDARROMANER I DET MEDELTIDA SVERIGE 

Föredrag på svenska av Sofia Lodén, fil.dr franska. Efterföljt av ost och vin. 

Sofia Lodén disputerade i franska 2012 ( Stockholms universitet ) och är idag Pro Futu-

ra Scientia fellow vid SCAS ( Swedish Collegium for Advanced Study ) i Uppsala. 

Hennes forskning handlar om medeltida litteratur och särskilt den franska riddarroma-

nen i ett större europeiskt perspektiv. 

Anmälan till ost och vin (60 kr) senast 31 mars till pousette.susanne@gmail.com. OBS!  
Salen rymmer maximalt 50 personer och antalet buffédeltagare måste därför begränsas 

till 40. 

https://fff-afuppsala.se/
mailto:pousette.susanne@gmail.com
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Lördag 6 april, kl. 10 Ofvandahls Konditori 

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS 

Nous nous retrouvons à 10 heures chez Ofvandahls Konditori, Sysslomansgatan 5 pour 
un échange des vues en français, sur différents thèmes d’actualités, culture ou autres. 
Bienvenus! 



Onsdag 10 april, klockan 18.30, St. Johannesgatan 18 

AVSLUTNING FILMCIRKELN 

Träffen äger rum hos Susanne Pousette. Ring 070-5850311senast 9 april för anmälan 
och för att få portkod.  

Årets filmer diskuteras:  
Visages Villages, Bonne Pomme, Petit Paysan, Le Sens de la Fête, La Promesse de l 'Aube. 

 

Tisdag 14 maj, klockan 19.00, Odensgatan 5A 

AVSLUTNING BOKCIRKELN  

Träffen äger rum hos Carin Söderberg. Ring 073-619 18 80, senast den 13 maj för anmä-
lan och för att få portkoden.  

Årets böcker diskuteras : 
Michèle Audin, Une vie brève – Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit –  
Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique – Gaël Faye, Petit Pays –  
Jean-Luc Seigle, En vieillissant les hommes pleurent 

 

Torsdag 16 maj 

MEDLEMSUTFLYKT 
MÖT FRANKRIKE PÅ SKOKLOSTERS SLOTT 

Bussresa till Skokloster och guidad visning på Skoklosters slott. Vår guide är Bengt 
Kylsberg, f d intendent på Skokloster och som förra våren gästade oss för ett föredrag i 
samma ämne. 

Observera att deltagarantalet är begränsat till maximalt 25 personer, vilket är det största 
antal som kan rymmas vid en guidning på Skokloster. Endast medlemmar (sid 7) kan 
delta. 

Tider: 
12.15 Avfärd från S:t Eriks torg med Bergsbrunna buss. 

13.00 - 15.00 Guidad visning på Skoklosters slott.  
15.30 Återfärd till Uppsala - Tid innan återfärden finns för en liten kaffepaus på Skokloster 
Macken (ej inkluderat i kostnaden) eller för att äta medförd matsäck. 
16.15 Ankomst Uppsala 
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Kostnad 350 kronor per person för bussresa och guidning. Maximalt 25 deltagare. 

Anmälan görs till evawockelberg@gmail.com tidigast 1 april och senast den 2 maj. 
Familj kan högst anmäla 2 personer och platser bereds i turordning. Invänta bekräftelse 
efter anmälan. Om plats kunnat beredas görs betalning enligt nedan. Om inte placeras 
du på väntelista. 

Betalning för utflykten sker till Alliance française plusgirokonto 11 62 35-3 snarast efter 
erhållen bekräftelse. Uppge samtidigt namn och resmål. Betalningen måste ha re-
gistrerats på föreningens konto senast fem (5) bankdagar efter erhållen bekräftel-
se. 



Tisdag 21 maj, kl 18.30 Träffpunkt Storgatan 11 

"BARBARA – LA GRANDE DAME BRUNE" 

Repris från hösten av föredrag på franska av Nessima Salhi. Efterföljt av buffé. 

Nessima Salhi är universitetslektor och docent i kvantkemi. 

"En novembre 2017, la chanson française a commémoré le vingtième anniversaire de la 
mort de Barbara (1930 – 1997). 
Cette chanteuse composait sa musique et interprétait ses propres textes, des poèmes tel-
lement intimistes, qu'ils restaient énigmatiques pour ceux qui ne connaissaient pas les 
motivations de leur écriture. Sa voix au timbre étrange et au rythme syncopé, a commen-
cé à résonner dans les petits cabarets parisiens avant d'être entendue dans les grandes 
salles. 
Barbara, Monique Serf de son vrai nom, gagna rapidement une notoriété et devint un 
mythe de son vivant. Mais derrière l'artiste passionnée, Monique Serf restera un person-
nage secret, auréolé d'un passé mystérieux. 
Je vous propose de rendre un hommage à Barbara en écoutant quelques-unes de ses 
chansons cultes à la suite desquelles nous aborderons quelques aspects de sa vie person-
nelle. " 

Anmälan till buffé (100 kr) senast 18 maj till pousette.susanne@gmail.com. Observera 
att salen rymmer maximalt 70 personer och att antalet buffédeltagare därför måste be-
gränsas till 60. 
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Alliance française d'Upsal 
fondée en 1891 

 

 

OM  ALLIANCE FRANÇAISE 

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 före-
ning. Man behöver inte vara perfekt i franska för att delta. En del aktiviteter är helt på 
svenska. Alla intresserade är välkomna.  

Ny medlem gör anmälan till föreningens medlemsombud Kalle Spångberg via e-post 
uppiskalle@gmail.com. Ange för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress. 

Medlemsavgift betalas till plusgiro 11 62 35-3. För verksamhetsåret 2019 (sedan årsmö-
tet 2018 är verksamhetsåret lika med kalenderår) är den: 180 kr för enskild medlem  
300 kr för familj  
80 kr för studerande  
För mer information kontakta Kalle Spångberg, uppiskalle@gmail.com. 

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 peri-
od på minst en månad i Frankrike eller ett annat franskspråkigt land för att förkovra sig i 
det franska språket och kulturen.  

Vill du ge ett bidrag för att stärka våra ungdomars intresse för det franska språket?  
Du väljer själv vilket belopp du vill sätta in på föreningens plusgiro 11 62 35-3 med tyd-
ligt angivande av att inbetalningen gäller stipendiefonden. Kontakta Eva Wockelberg för 
mer information, evawockelberg@gmail.com. 
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OM  NÅGRA AKTIVITETER 

Årsmöte 
Föreningens årsmöte 6 september 2018 beslutade att föreningens verksamhetsår framde-
les ska vara lika med kalenderår. Innevarande verksamhetsår omfattar därmed hela 2019. 
Nästkommande årsmöte inträffar alltså först våren 2020. 

Temadag 
Föreningen anordnar varje år en temadag för alla Sveriges allianser.  

Föredrag med efterföljande buffé eller ost och vin 
De som inte är medlemmar är välkomna att delta mot en avgift på 50 kronor (per person 
och gång). Efter programpunkterna serveras antingen en buffé (100 kr) eller ost (60 kr) 
inklusive ett glas vin. Detta annonseras under varje programpunkt och föranmälan är 
nödvändig. 

Petit déjeuner återuppstår! 
Kl. 10 på Ofvandahls Konditori lördagarna 2 februari, 2 mars och 6 april. Ingen föran-
mälan. 
Après quelques années d’ interruption le Petit Déjeuner est de retour! 
Sous la direction de nos membres Frederic Öberg, Jan Winter et Håkan Nilsson nous 
allons nous réunir trois fois cette saison, pour un échange des vues en français, sur diffé-
rents thèmes d’actualités, culture ou autres. 
Nous nous retrouvons à 10 heures chez Ofvandahls Konditori, Sysslomansgatan 5 le 
premier samedi du mois le 2 février, le 2 mars et le 6 avril. 

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 till-
gänglig franska. De ska också blivit väl mottagna av litteraturkritiker såväl som av publi-
ken. 

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 grupper med fem personer. Varje del-
tagare har en månad för att se filmen. Sedan lämnas den vidare till nästa person i grup-
pen. Man behåller den film man har vid cirkelns slut.  

Andra aktiviteter  
Vi anordnar även då och då andra aktiviteter, såsom bussutflykter, ost- och vinkvällar 
eller konsertresor. 
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STYRELSEN 2019

ORDFÖRANDE OCH SAMMANKALLANDE: 
Eva Wockelberg, 076-161 10 95  
Tiundagatan 43, 752 30 Uppsala  

VICE ORDFÖRANDE: 
Åke Sörman, 073-735 17 87  

Rosendalsvägen 20, 756 44 Uppsala 

SKATTMÄSTARE: 
Ingrid Ragnarsdotter Jajke, 070-595 12 94  
Östra Ågatan 9, 753 22 Uppsala 

MEDLEMSANSVARIG: 
Kalle Spångberg, 070-855 88 14  
Börjegatan 3b, 753 13 Uppsala 

SEKRETERARE: 
Gunnar Larsson, 070-283 38 60  
Karins Gränd 14, 815 45 Tierp 

BITR. SEKRETERARE: 
Frederic Öberg, 018-14 68 15, 070-380 50 09 
Norrtäljegatan 9B, 753 27 Uppsala  

KLUBBMÄSTARE (3): 
Susanne Pousette, 018-320311, 070-585 03 11  
Sankt Johannesgatan 18, 753 12 Uppsala 

Christine Aquilonius, 018-123308, 076-768 98 50  
Börjegatan 7, 753 13 Uppsala 

Agneta Åhlin, 072-175 04 74 
Sysslomansgatan 47E, 75227 Uppsala 

IT-ANSVARIG: 
Nicolas Manuguerra, 073-384 06 77  
Flogstavägen 81 A, 752 72 Uppsala  


