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
Mél: josetteporet@hotmail.com

Kontingent efterår 2018 og forår 2019
Enkeltmedlem
240 kr.
Studerende
50 kr.
Pensionister
170 kr.
Par med eller uden børn
350 kr.
Folkeskoler, gym., VUC.
600 kr.
Andre institutioner
600 kr.
Gæstebillet pr. aften
50 kr.
Gæstebillet ungdom
30 kr.

Vice-présidente:
Jeanette Chichon
Tlf.: 22 57 05 38
Mél: jeanettechichon@yahoo.dk

Indbetaling af nyt medlemskab eller
fornyelse af kontingent: Senest 11.september
pr. netbank eller i sin bank til Alliance
Française på registreringsnr.: 8140,
kontonr.: 600-717
+ mail til formand josetteporet@hotmail.com
med navn, tlf., adresse, beløb på kontingent.
Ved netbank betaling skriv venligst kun
fornavn og efternavn under ”Besked” og ikke
“kontingent”.
Indbetaling af gæstebillet: Pr. Netbank

2 dage før aktiviteten + mail til formand.

Responsable technique/ IT, contact
étudiants:
Kader Maikal
Tlf.: 21 74 17 17
Mél: maikal10@hotmail.com
Traductions, bar:
Niels Peter Frandsen Tlf.: 60 70 11 09
Mél: nfrandsen@mail1.stofanet.dk
Accueil:
Michèle Crosnier:
Tlf. 51 98 58 26
Mél:michelecrosnier@gmail.com
Ginette Jørgensen: Tlf. 46 92 20 62
Mél: ginette1938@gmail.com
Affiches:
Birthe Jason:
Tlf.: 20 67 89 91
Mél: Jason@stofanet.dk
Webmaster: Gilles Teyssière
Mél:gilles.teyssiere@gmail.com

!

Alliance Française
Aarhus
Programme d’automne
2018
17 septembre: De landsforviste
2 octobre:

Dégustation vins, musique,
Tapas

22 octobre:

Frankrig i det europæiske
Samarbejde

6 novembre: Atelier-chanson
21 novembre: Présentation de livres
1 décembre:

Fête de Noël

Chers membres, soyez les bienvenus à ces
rencontres. Pour plus de détails et d’informations
voir notre site: www.alliancefrancaise-aarhus.dk

Activités
Man. d. 17. Sept. Folkestedet, Carl Blochsgade 28,
Aarhus C. Kl.19-21 i lokale 1.1: Foredrag ved
Aase Nørrung “De landsforviste”
Om P. A. Heibergs og C. Malthe Bruuns eksil i Paris.
Kampen mod Enevælden og det totalitære regime,
der herskede i Danmark til Grundlovens indførelse i
1849, krævede mange ofre. Danskere, der satte deres
liv og velfærd ind på at sikre os de rettigheder, vi i
dag anser for helt naturgivne, Ytringsfriheden
eksempelvis.
P.A. Heiberg og Conrad Malthe Bruun var to af disse
frihedskæmpere, som tabte kampen og blev dømt til
evig landsforvisning i år 1800 på grund af deres
skriverier mod kongen og den herskende klasse.
Begge drog de til Paris, hvor de fik politisk asyl og i
kraft af deres evner og uddannelse opnåede betydningsfulde poster i den franske stats tjeneste.
Journalist og forfatter Aase Nørrung fortæller om
deres skæbne, om deres liv og hæderkronede arbejde
i eksilet. Men også om den smertefulde adskillelse
fra familie og venner og længslen efter det Danmark,
som ingen af dem genså.
Begge døde og blev begravet i Paris, hvor deres
gravsteder stadig findes.
Foredraget varer ca. 100 minutter.
Man. d. 22. okt., Folkestedet, lokale 1.1 kl.19-21:
Foredrag ved Henrik Prebensen, om “Frankrig i
det europæiske samarbejde”.
Seniorforsker i fransk politik og historie ved Københavns Universitet, Henrik Prebensen fortæller: “
Historisk er Frankrig én af de betydningsfuldeste
europæiske stormagter, som gennem århundreder har
været med til at forme det europæiske rum, såvel
kulturelt og ideologisk, som økonomisk, militært og
politisk.

I perioder var Frankrig den altdominerende aktør i
det europæiske spil, til andre tider var Frankrig blot
en betydningsfuld medspiller. I tiden efter Anden
verdenskrig har Frankrig medvirket til at opbygge en
holdbar struktur for europæisk samarbejde, først i
form af en overnational institution, Kul- og stålunionen, centreret omkring efterkrigstidens vigtigste,
strategiske produkter.
På erfaringerne fra dette overnationale samarbejde
dannedes i 1958 Rom unionen, med et fælles marked
baseret på toldfrihed.
Med Frankrig og Tyskland som de to ”motorer” er
markedssamarbejdet siden udbygget til at udgøre
begyndelsen en integreret overnational union,
samtidig med at antallet af deltagende lande er vokset
fra de oprindelige 6 til først 28, og snart 27. Denne
udvikling er ikke foregået uden at den franske motor
iblandt har ”hakket” alvorligt.
Foredraget sigter mod at beskrive det franske
politiske univers i alle dets aspekter (kultur, ideologi,
økonomi, politik) og at forstå de problemer og
konflikter som det tætte internationale samarbejde
skaber i en nation med de franske traditioner”
Foredraget varer ca. 1½ time og ledsages af
PowerPoint diapositiver.
Mardi 2 oct. de 19h à 21h chez Claude Chichon,
Bernstorffsvej 56, 8260 Viby J:
Soirée dégustation de 5 vins bio, ambiance
musicale et tapas.
Prix: 200 kr. Par personne. Paiement sur place en
argent comptant. Inscription au plus tard le mardi
25 sept. par mail à josetteporet@hotmail.com

Mardi 6 nov. de 17h30 à 19h, à Aarhus Katedralskole, Skolegyde 1-3, dans Festsalen (bâtiment
moderne à droite dans la cour, 1er étage):
Atelier-chanson avec le chanteur parisien JeanPierre Réginal.
Répertoire de 8 chansons. Voir sur le site de l’AF.
Mercredi 21 nov. de 19h à 21h chez Geneviève
Munck, Klostergade 23,1.sal , 8000 Aarhus C.
Geneviève écrit:
“Une nouvelle fois, je vous parlerai des titres parus
en France ces derniers temps, des nouvelles tendances et des sujets qui semblent retenir l’attention des
Français.
Je vous présenterai également quelques nouveaux
titres de FLE(Français Langue Étrangère), un sujet
comportant de plus en plus de titres susceptibles
d’intéresser, non seulement les enseignants, mais
aussi toute personne désirant mieux connaître et
comprendre la France, ainsi que les nouveaux types
de « Lectures faciles », titres écrits spécialement - par
de vrais écrivains - et proposant, de plus, la
possibilité de télécharger la version audio ainsi que
des informations et ressources”
Samedi 1 déc.: Fête de Noël. Adresse: Birgitte
Lindhardt, Houvej 10, 8300 Odder
De 17h à 18h: Accueil et Apéritif
De 18h à 22h: Fête de Noël.
Le menu de Birgitte:
Mise en bouche, Velouté de légumes, Canard à
l’orange, Fromage, Tiramisu. Menu végétarien sur
demande. Vins/ Coca vendus par l’AF. Chants de
Noël, loterie américaine avec cadeaux de France.
Prix: 210 kr. membre, 250 kr. non-membre,
175 kr. étudiant membre.
NB: Paiement sur place en argent comptant.
Inscription au plus tard le 23 nov. avant si
possible, par mail à josetteporet@hotmail.com

