Alliance française d'Upsal
fondée en 1891

PROGRAM
Våren 2020
https://af-upsal.org

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Härmed kallas föreningens medlemmar till ÅRSMÖTE för Alliance
française d’Upsal onsdag 11 mars 2020 kl 18.00, Träffpunkt Storgatan 11.
Mera information på sidan 3. Handlingar inför årsmötet kommer under februari.
För rösträtt på årsmötet krävs inbetald medlemsavgift för 2020.


OM MEDLEMSAVGIFTEN
Sedan årsmötet 2018 är verksamhetsåret lika med kalenderår och med medlemsutskicket följer därför ett inbetalningskort för medlemsavgiften, som förstås
även kan betalas via internetbank eller Swish.
Medlemsavgift betalas till plusgiro 11 62 35-3 eller till Swish nummer 123 596 67
59 Alliance française d’Upsal. Ange namn och ”medlemsavgift 2020” vid betalningen.
För verksamhetsåret 2020 är medlemsavgiften oförändrad, alltså:
180 kr för enskild medlem
300 kr för familj
80 kr för studerande
På föreningens hemsida finns formulär för mer information.
Tack för att du är medlem!
Du som ännu inte är medlem är förstås också hjärtligt välkommen!
Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften enligt ovan. Ange för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress vid betalningen. Du kan också göra anmälan eller ställa frågor via föreningens hemsida.
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VÅRENS PROGRAM
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.
Föranmälan till evenemang och buffé är nödvändig.


Tisdag 14 januari, kl. 18.30 Träffpunkt Storgatan 11. Efterföljt av buffé.

VÅRT FRANKRIKE

Johan Beckman och Britt-Marie Edström har under 20 år varit verksamma
som restauratörer i Frankrike. Ni har kanske träffat dem på ”Le Brévent” i Chamonix eller ”Le France” i Fayence. Vi har bett dem beskriva sitt arbete i Frankrike
och sina intryck av människor de lärt känna där.
Sedan ett tiotal år driver de nu restaurangen Bombance i Enköping, en liten fransk
bistro med 32 platser. Där serveras lite av varje från det franska köket, inredningen och musiken bidrar till den trivsamma och genuina miljön.
Anmälan till evenemang och, om så önskas, buffé (100 kr) senast den 11 januari
via föreningens hemsida eller till pousette.susanne@gmail.com.


Lördag 1 februari, kl. 10 Ofvandahls Konditori med Frederic Öberg

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS

Nous nous retrouvons pour un échange des vues en français, sur différents
thèmes d’actualités, culture ou autres. Bienvenus ! - Läs mer om Petit déjeuner på
sidan 7!


Lördag 8 februari, klockan 09.50 – cirka 16.30, Ekonomikum – hörsal 3,
Kyrkogårdsgatan 10. Registrering, morgonkaffe med croissant från kl 09.00.

TEMADAG
Föreningens årliga temadag för alla Sveriges allianser.
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Ensemble

Medverkande i alfabetisk ordning:
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Sten Bernhardsson, Olof Ehrenkrona, Gunnar Ekman, Hans Ellegren, Karin Fischer Liddle, Mats Forsgren, Ingmarie Froman, Ulf Johansson Werre, Lena Kåreland, Erik Mellgren, Lars Göran Sundell och Frederic Öberg.
Utförligare information finns i särskild inbjudan och på https://af-upsal.org.


Lördag 7 mars, kl. 10 Ofvandahls Konditori med Carin Söderberg

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Nous nous retrouvons pour un échange des vues en français, sur différents
thèmes d’actualités, culture ou autres. Bienvenus ! - Läs mer om Petit déjeuner på
sidan 7!


Onsdag 11 mars, Träffpunkt Storgatan 11
kl. 18.00

ÅRSMÖTE
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mera information och handlingar inför årsmötet kommer under februari. Observera att medlemsavgiften måste vara betald för
rösträtt på årsmötet.
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kl. 18.30

OM SVENSKA INSTITUTET I PARIS

Ewa Kumlin, chef för Svenska Institutet i Paris, årsmötestalar. Efterföljt av
buffé.
Anmälan till evenemang och, om så önskas, buffé (100 kr) senast den 8 mars via
föreningens hemsida eller till pousette.susanne@gmail.com.


Torsdag 26 – söndag 29 mars, Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6

UPPSALA FRANSKA FILMFESTIVAL 2020
Alla filmer är textade på engelska. Mer information om filmer och biljettpriser
kommer att publiceras på festivalens hemsida: https://fff-afuppsala.se.


Lördag 4 april, kl. 10 Ofvandahls Konditori med Håkan Nilsson

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Nous nous retrouvons pour un échange des vues en français, sur différents
thèmes d’actualités, culture ou autres. Bienvenus ! - Läs mer om Petit déjeuner på
sidan 7!


Torsdag 16 april, klockan 18.30, Börjegatan 7

AVSLUTNING FILMCIRKELN
Träffen äger rum hos Christine Aquilonius. Ring 076–7689850 senast 14 april för
anmälan och för att få portkod.
Årets filmer diskuteras:
- L’école buissonnière de Nicolas Vanier
- Edmond de Alexis Michalik
- Un peuple et son roi de Pierre Schoeller
- L’Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
- Au revoir là-haut de Albert Dupontel


Måndag 27 april, kl. 18.30 Träffpunkt Storgatan 11. Efterföljt av ost och vin.
"PARC MONCEAU, MARCEL PROUST OCH FAMILJEN DE CAMONDO."
Föredrag av Harriet Svensson, som är fil. mag. i franska och historia.
”Jag har tre stora intressen: Marcel Proust, Paris och judisk historia. I mitt föredrag är dessa tre intressen sammanflätade.
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Jag är medlem i Marcel Proust-sällskapets styrelse, där jag tidigare var ordförande i
sex år. Jag är också styrelsemedlem i Alliance française Stockholm.”
Anmälan till evenemang och, om så önskas, ost och vin (60 kr) senast den 24 april
via föreningens hemsida eller till pousette.susanne@gmail.com.


Lördag 9 maj, kl. 10 Ofvandahls Konditori med Jan Winter

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS

Nous nous retrouvons pour un échange des vues en français, sur différents
thèmes d’actualités, culture ou autres. Bienvenus ! - Läs mer om Petit déjeuner på
sidan 7!


Måndagen den 18 maj, klockan 19.00, Odensgatan 5A

AVSLUTNING BOKCIRKELN

Träffen äger rum hos Carin Söderberg. Ring 073-619 18 80, senast den 17 maj för
anmälan och för att få portkoden.
Årets böcker diskuteras:
Patrick Deville, Peste & choléra
Annie Ernaux, Mémoire de fille
Édouard Louis, Qui a tué mon père
Marie Sizun, La Gouvernante suédoise
Delphine de Vigan, Les gratitudes


MAJ OCH JUNI

Inga programpunkter är ännu fastlagda, men mycket intressant är under planering,
bland annat i samarbete med andra allianser och Institut Français.
Mer information kommer senare.


EFTER SOMMAREN

Hittills känt:
Onsdag 30 september kl. 12.00 - 16.00 på Träffpunkt Storgatan 11.

ANNE DUPIN FÖRELÄSER

Mer information kommer senare.
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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 förening. Man behöver inte vara perfekt i franska för att delta. En del aktiviteter är helt på svenska. Alla intresserade är välkomna.

Välkommen som medlem!

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften enligt nedan. Ange för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress vid betalningen. Du kan också göra anmälan eller ställa frågor via föreningens hemsida.

Medlemsavgift betalas till plusgiro 11 62 35-3. För verksamhetsåret 2020 (sedan årsmötet 2018 är verksamhetsåret lika med kalenderår) är den:
180 kr för enskild medlem
300 kr för familj
80 kr för studerande
På föreningens hemsida finns formulär för mer information.

Stipendiefond

Föreningens stipendiefond är för närvarande vilande efter styrelsebeslut 4 november 2019. Anledningen till beslutet är lågt intresse att ansöka (ingen ansökan
vid föregående tillfälle) samt styrelsens arbetsbelastning.
Styrelsen hoppas att stipendieutdelningen kan återupptas inom en snar framtid
och medlen på stipendiekontot bibehålls naturligtvis i avvaktan på detta.


OM UPPSALA FRANSKA FILMFESTIVAL
https://www.fff-afuppsala.se
Ändamålet är att visa franska eller franskspråkiga filmer som nått framgång utomlands men som antingen aldrig har visats i Sverige – eller som endast visats för en
begränsad publik. Uppsala Franska Filmfestival presenterar gratis skolvisningar,
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inbjuder regissörer, skådespelare och specialist och hållas spännande diskussioner. Nionde filmfestivalen blir 26 till 29 mars i 2020 på Slottsbiografen men hela året runt anordnas även andra aktiviteter.


OM NÅGRA AKTIVITETER
Årsmöte

Föreningens årsmöte 6 september 2018 beslutade att föreningens verksamhetsår
framdeles ska vara lika med kalenderår. Årsmöte inträffar alltså under våren med
början verksamhetsåret 2020.

Temadag
Föreningen anordnar varje vår 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, liksom till själva evenemanget, nödvändig.

Petit déjeuner
Frukostsamtal på franska på Ofvandahls Konditori. Ingen föranmälan, var och en
betalar för sig.

Bokcirkeln

startar på hösten och avslutas våren efter.

Filmcirkeln

startar på hösten och avslutas våren efter.

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