ALLIANCE FRANÇAISE AARHUS

Comité

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.

Présidente/trésorière/ secrétaire:
Josette Poret
Kamma Rahbeks vej 29, 8230 Åbyhøj
Tlf.: 51 93 56 68
Mail: josetteporet@hotmail.com

Nyt medlemskab: hos formanden pr. mail
med angivelse af type af kontingent, navn/
adresse/ Tlf. nummer
Kontingent forår 2020:
Enkeltmedlem
120 kr.
Studerende
35 kr.
Pensionister
85 kr.
Par med eller uden børn.
175 kr.
Folkeskoler, gym., VUC.
300 kr.
Gæstebillet voksne
50 kr.
Gæstebillet ungdom.
30 kr.
Indbetaling af medlemskab og
gæstebilletter: senest to dage før pr.
netbank eller i sin bank til Alliance
Française på registreringsnr.: 8140,
kontonr.: 0000-600-717 + mail med navn,
tlf., adresse, beløb på kontingent til
josetteporet@hotmail.com Ved netbank
betaling skriv venligst kun fornavn og
efternavn under ”Besked til modtageren”.

Vice-présidente:
Michèle Crosnier:
Tlf. 51 98 58 26
Mail: michelecrosnier@gmail.com
Traductions, bar:
Niels Peter Frandsen Tlf.: 60 70 11 09
Mail: nfrandsen@mail1.stofanet.dk
Accueil:
Jette Kaspersen
Tlf.: 20 61 16 53
Mail: petalekaspersen@gmail.com
Alain Coutté
Tlf.:21 29 52 86
Mail: acvoyages@hotmail.com
James Bulman - May Tlf.:26 41 71 13
Mail: JBM4777@gmail.com
Affiches:
Birthe Jason:
Tlf.: 20 67 89 91
Mail: Jason@stofanet.dk
Webmaster: Gilles Teyssière
Mail: gilles.teyssiere@gmail.com

!

Alliance Française
Aarhus
Programme de printemps
2020

28 janvier: Bilan socio-économico-politique
de 2019 en France
24 februar: Anna Anker og Paris
24 marts:

Danskere i Solkongen’s
Frankrig

18 april:

Generalforsamling
Fête de printemps

Chers membres, soyez les bienvenus à ces
rencontres. Pour plus de détails, d’informations
voir notre site: www.alliancefrancaise-aarhus.dk
Vous y trouverez aussi des liens intéressants et
mis à jour régulièrement.

Activités
Mardi 28 Janvier de 19h à 21h à Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, Aarhus C,
local 1.1: Conférence de Michel Fournier sur le “Bilan socio-économicopolitique de l’année écoulée en France”.
Michel écrit: L’année écoulée 2019 et le
début de 2020 auront été placés sous le
signe des gilets jaunes: leur apparition et
leurs actions, surtout durant l’hiver 20182019, auront amené de profonds bouleversements: abandon de la taxe carbone,”Grand
débat”, initiatives citoyennes, relâchement
des efforts budgétaires, nouveau style présidentiel. En même temps, le # metoo français
(balance ton porc) et les violences exercées
contre les femmes ont agité la France.
La réforme-ou pas- du système de retraites,
l’adoption de la loi mobilités, les travaux de
la convention citoyenne pour le climat seront
abordés. Pour terminer, nous verrons ensemble
deux études passionnantes- voire inquiétantessur les valeurs des Français. Le tout dans un
français simple sans être simpliste.
Au plaisir de vous (re)voir!
Mandag d. 24. Februar kl.19-21 på
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28,
Aarhus C, Lokale 1.1: Foredrag ved
Claudine Stengaard om “Anna Anker
og Paris”. I sit foredrag vil Claudine gøre
rede for, hvordan Anna Anker (1859-1935)
fik sin inspiration fra samtidige franske kunst-

strømninger, så som Réalisme, Impressionisme og Symbolisme. I løbet af
aftenen følger vi hende til Paris, hvor
hun uddannede sig sammen med Marie
Krøjer hos maleren Puvis de Chavannes.
Tirsdag d. 24. Marts kl.19-21 på
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28,
Aarhus C, Lokale 1.1: Foredrag
ved Rasmus Wichmann, Cand. Mag
i historie om “Danskere under
Solkongens Frankrig”.
Året er 1690. Solkongen, Ludvig 14.,
nyder sin ”petit couvert” foran hoffet,
da der kommer besked om at 2 skibe
med forstærkninger til den fjendtlige,
engelske hær er blevet kapret. Da skibene viser sig at indeholde danske soldater
Så trækker det op til en diplomatisk
krise. Heldigvis har en dansk oberst en
plan-at holde Danmark ude af en storkrig, ved at lade danske tropper kæmpe
på både fransk og engelsk side…..
Hør mere om danskere, der levede og
overlevede i Frankrig under Solkongens
kostbare arvefølgekrige: Den ambitiøse
Oberst Frands Juul, den tålmodige diplomat Henning Meyerkrone, Kongesønnen
Kristian Gyldenløve. Der er kidnapning
på åbent hav, uægte børn, hofintriger, og
kampe fra Catalonien til Flandern-og hele
vejen tilbage igen! Men det er dog også
historien om to riger, der prøvede at opretholde et venskabeligt forhold.

Lørdag d. 18. April kl. 15 - 16.45:
Generalforsamling på Kamma
Rahbeks vej 29, 8230 Åbyhøj
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelsen af dagsorden
4. Formandens beretning og godkendelse
5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Efterårsprogram 2020
10. Allan Aagaard fortæller om sin rolle
som fransk konsul i Aarhus
Derefter kl.17.15 - 22: Forårsfest hos
Birgitte Lindhardt, Houvej 10, 8300
Odder.
Apéritif og Birgittes menu:
Mise en bouche/ Bisque de homard/ Gigot
d’agneau et gratin de pommes de terre/
Svinklø Badehotel Lagkage.
Café, thé. Vegetarmenuen bestilles ved
tilmeldingen.
Underholdning: Franske sange med
solist. Pris: 210 kr. medlem i AF, 250 kr.
kke medl., 175 kr. stud. medl.., 210 kr.
stud. ikke medl.. Betaling: på stedet i
kontanter .Vin/ Coca købes hos AF..
Bindende tilmelding hos formanden for
generalforsamlingen og forårsfesten,
senest d. 4.april, men gerne før.
NB: Mulighed for fælles transport

