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Lördagen den 8 februari 2020, 09:50 – ca. 16:30 

Ekonomikum – hörsal 3 

Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala 

Registrering samt morgonkaffe med croissant 

från 09:00 – 09:45 
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Medverkande i alfabetisk ordning 

 Sten Bernhardsson Nouveau réalisme – tillsammans för en ny 

konst 

 Olof Ehrenkrona  Europeiska unionen och dess geopolitiska 

agenda  

 Gunnar Ekman Surprise 

 Hans Ellegren  Anders Celsius och den franska 

gradmätningsexpeditionen 1736 

 Mats Forsgren Jag är/vi är – Je suis/nous sommes. Från 

musikalisk överensstämmelse – harmoni – ackord - till 

språklig: hur beter sig egentligen orden tillsammans 

 Ingmarie Froman ”Le Grand débat: Emmanuel Macron och De 

gula västarna, en dialog mellan döva” 

 Lena Kåreland De delade allt - till och med älskarinna.  

Om bröderna Goncourt 

 Karin Fischer Liddle Läkare Utan Gränser – från start till idag 

och en personlig erfarenhet 

 Erik Mellgren Bröderna som fångade ljuset 

 Lars-Göran Sundell Om Rolandsången: ENSEMBL ’od els 

seint Gabrïel i vint [Jämte dessa kom också sankte Gabriel] 

 Ulf Johansson Werre Jazzensembler med franska förtecken i  

Frankrike och New Orleans 

 Frederic Öberg Valloninvandring i Sverige för 400 år sedan; 

Orsak och verkan... än idag! 

Lunch – Klassisk Boeuf bourguignon, sallad, bröd och smör. Kaffe/te.  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. 

Middagsbuffé - Moules, räksoppa, bönor marinerade i soltorkade tomater, 

provençalska järpar, fransk potatissallad, timjandoftande tomatpaj, ostbricka, 

kaffe med chokladtryffel. Rött och vitt vin. Priset är 350 kronor. 



Praktisk information 
 

Anmälan – senast den 23 januari 2020 sker genom e-post till  

ingrid.ragnarsdotter@telia.com Ange för- och efternamn för den/de  

anmälda och telefonnummer. Ange även om du/ni önskar delta i 

middagsbuffén samt eventuella önskemål om specialkost. 

Betalning – senast den 23 januari 2020 till föreningens Plusgiro 

Alliance française d’Upsal 11 62 35-3. 

För frågor kontakta Ingrid Ragnarsdotter 070-5951294 

ingrid.ragnarsdotter@telia.com   

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

bekräftelse.  

Ekonomikum ligger på Kyrkogårdsgatan 10. Tag buss 1 till hållplats 

Kyrkogårdsgatan eller buss 5 till hållplats Ekonomikum. Nordväst om 

byggnaden, i hörnet av Kyrkogårdsgatan och Luthagsesplanaden, finns 

en avgiftsbelagd parkering. 

Hörsal 3 är en modern, handikappvänlig konferenslokal. Lunch och 

middagsbuffé serveras i restaurang Humlan som ligger i omedelbar 

närhet till konferenslokalen. 

Välkommen som medlem i Alliance française d’Upsal! 

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2020 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 

ingrid.ragnarsdotter@telia.com  

Medlemsavgiften betalas till Plusgiro Alliance française d’Upsal 11 62 

35-3.  

Det går bra att betala medlemskap samtidigt med den lägre avgiften 

(500kr) för temadagen om detta anges i anmälan. 

För mer information kontakta medlemsombud Kalle Spångberg, 070-855 

88 14, uppiskalle@gmail.com 

 



Hitta till Ekonomikum 

  

Alliance française d’Upsal 

https://af-upsal.org 

https://www.facebook.com/afuppsala.se/ 

https://af-upsal.org/
https://www.facebook.com/afuppsala.se/

