ALLIANCE FRANÇAISE AARHUS

Programme de printemps 2018
Foreningen i Aarhus har eksisteret siden 1910 og arbejder for kendskab til
Frankrig og de frankofone lande samt for udbredelse af fransk sprog og kultur.
Vi gør det gennem foredrag samt andre arrangementer og har med jævne mellemrum besøg af dansk- og fransktalende kunstnere og kulturpersonligheder.
Kontingent forår 2018 for nyt medlemskab eller fornyelse af medlemskab.
Enkeltmedlem
120 kr.
Studerende
40 kr.
Pensionister
85 kr.
Par med/ uden børn
190 kr.
Folkeskoler, gymnasier, VUC,
350 kr.
Andre institutioner
450 kr.
Gæstebillet pr. aften
50 kr.
Indbetaling: Senest d. 30. januar. pr. netbank til Alliance Française:
Registreringsnummer.: 8140, kontonummer.: 600717.
Under “besked til modtager” skrives fornavn, efternavn og ikke ”kontingent”.
Mail sendes efter betalingen til Josette Poret med angivelse af navn/ dato for
overførsel/ beløb af kontingent.
Indbetaling af gæstebillet: pr. netbank 2 dage før aktiviteten + mail til Josette.

Comité
Président:
Responsable IT, contact étudiants:
Kader Maikal
Tlf./ SMS: 21 74 17 17
Mail: kader.maikal@gmail.com
Sekretær:
Josette Poret Tlf./SMS: 51 93 56 68
Mail: josetteporet@hotmail.com
Traductions/ bar:
Niels Peter Gadegaard Frandsen
Tlf.: 60 70 11 09
Mail: nfrandsen@mail1.stofanet.dk
Webmaster:
Gilles Teyssiere 00 33 7 81 27 43 06

Vice-présidente:
Jeanette Chichon Tlf.: 22 57 05 38
Mail: jeanettechichon@gmail.dk
Trésorière:
Balbina Bogdanovicz Tf.: 23 98 89 31
Mail: balbina.bo@gmail.com
Accueil:
Michèle Crosnier
Tlf. :51 98 58 26
Mail: michelecrosnier@gmail.com
Ginette Jørgensen
Tlf.: 46 92 20 62
Mail: ginette1938@gmail.com
Affiches:
Birthe Jason:
Tlf.: 20 67 89 91
Mail: Jason@stofanet.dk

Activités
Mardi 6 février de 19h à 21h, à Folkestedet, Carl Blochs Gade,
Aarhus, local 1.1 au premier étage.
Conférence de Michel Fournier sur le “Bilan socio-économico-politique
de l’année écoulée”.
Comme chaque année à la même période, je tenterai de vous présenter et de
vous expliquer, dans un français assez simple pour que tous et toutes puissent
me suivre, la situation de la France et des Français.
Bien sûr, l’année écoulée a été fortement marquée par les élections présidentielles et législatives, mais d’autres événements ont également marqué la vie
des Français, du tirage au sort à l’université à la pénurie de beurre en passant
par l’orthographe inclusive ou la fixation des prix agricoles : tendances de
fond ou non-événements un peu ridicules, Je vous présenterai donc une palette
de faits éclairant tous d’une façon ou d’une autre l’objet de ma conférence,
l’année écoulée en France.
Onsdag d. 14. Marts kl.19-21 på Folkestedet, Carl Blochs gade, Aarhus,
lokale 1, på første sal i den nye bygning.
Henrik Prebensen, senior forsker i fransk historie og politik, holder
foredrag om “Emmanuel Macron, en UPO (uidentificeret politisk objekt) ?
Emmanuel Macron, som nu fylder 40 år, er den yngste franske præsident
nogensinde. Hans valg i maj vendte fuldstændig op og ned på fransk politik.
Men hvem var og er dette ny og hidtil usete politiske fænomen, som uden at være
opstillet af de etablerede partier, kun med sin nystiftede bevægelse” En marche “
som basis, besejrede de gamle partiers præsidentkandidater og med sin bevægelse
nærmest udraderede partierne. Fire uger efter præsidentvalget besatte Macron
bevægelsen “En Marche” flertallet af Nationalforsamlingens pladser!
Macron er uddannet i politisk videnskab og administration på den franske stats
højere læreanstalter for eliten. En ganske traditionel start på en karriere i den
centrale administration. Hans første ansættelse var som funktionær i Finansministeriet. Men hvad gik der forud og hvad skete der bagefter?
Macron viste sig i valgkampen som en suveræn taler og debattør. Men hvad er
indhold og form i hans diskurs?
Hvilke behov hos vælgerne imødekom han? Fra start kastede han Frankrig ud i
et transformationsprojekt, der angiveligt skal omkalfatre landets politiske status
og identitet: internationalt, økonomisk, med hensyn til social kultur og det politiske systems legitimitet. Men hvad er det nærmere indhold? Og hvordan er
processen forløbet indtil videre?
Hvordan skal vi forestille os Macrons og Frankrigs fremtid? Bliver han
grundlæggeren af en VI republik?

Lørdag d. 7. april kl. 15 –17: Generalforsamling på Langkær Gymnasium,
Kileparken 25, Tilst. Lærerværelset. ( NB: Dato og sted bliver bekræftet senere)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelsen af dagsorden
4. Formandsberetning og godkendelse deraf
5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Efterårsprogram 2018
10. Evt.
Derefter kl.17-22 fællesmåltid med apéritif og Birgittes menu:
Mise en bouche
Hvid dampet fisk på bund af forårsspinat med Portvins glace
Blanquette de veau med legeret sauce og tilbehør med gulerødder, løg, kartofler,
timian og svampe
Ost
Svinkløv Badehotels valnødde drøm
Mulighed for vegetarmenu bør præciseres ved tilmeldingen.
Pris: 210 kr. medlem i AF, 250 kr. ikke medlem,
170 kr. stud. medlem, 210 kr. stud. ikke medlem.
Betaling: På stedet i kontanter .
Vin/ Coca købes hos AF..
Bindende tilmelding hos Josette Poret for generalforsamlingen og fællesmåltidet
senest d. 24. marts, men gerne før.

