ALLIANCE FRANÇAISE AARHUS
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.
Nyt medlemskab: hos formanden pr. mail
med angivelse af type af kontingent, navn/
adresse/ Tlf. nummer
Kontingent forår 2017
Enkeltmedlem
Studerende
Pensionister
Par med eller uden børn
Folkeskoler, gym., VUC.
Andre institutioner
Gæstebillet pr. aften

120 kr.
40 kr.
85 kr.
190 kr.
350 kr.
450 kr.
50 kr.

Indbetaling af medlemskab og
gæstebilletter: senest to dage før pr.
netbank eller i sin bank til Alliance
Française på registreringsnr.: 8140,
kontonr.: 000-06- 00717 + mail til
formanden josetteporet@hotmail.com
med navn, tlf., adresse, beløb på kontingent.
Ved netbank betaling skriv venligst kun
fornavn og efternavn under ”Besked”.

Comité de l’Alliance Française
d’Aarhus
Présidente/trésorière/ secrétaire:
Josette Poret
Kamma Rahbeks vej 29, 8230 Åbyhøj
Tlf.: 51 93 56 68
Mél: josetteporet@hotmail.com
Vice-présidente: Jeanette Chichon
Tlf.: 22 57 05 38
Mél: jeanettechichon@yahoo.dk

Alliance Française
Aarhus

Responsable technique/ IT:
Kader Maikal Tlf.: 21 74 17 17
Mél: maikal10@hotmail.com

Programme de printemps
2017

Traductions, bar: Niels Peter Frandsen
Tlf.: 60 70 11 09
Mél: nfrandsen@mail1.stofanet.dk

22 février Le bilan de l’année
écoulée
7 marts Præsidentvalgene i
Frankrig 23.4/7.5.17
1 april Generalforsamling/
Forårsfest
Activités pour les familles
francophones et leurs enfants

Accueil:
Michèle Crosnier: Tlf. 51 98 58 26
Geneviève Jørgensen: Tlf. 46 92 20 62
Affiches: Birthe Jason: Tlf.: 20 67 89 91
Mél: Jason@stofanet.dk
Webmaster: Gilles Teyssière
Mél:gilles.teyssiere@gmail.com
Réseau francophone:
Mél: francophones.arhus@gmail.com
Responsable: Agnès Guemene Jørgensen
Tlf.: 27 91 69 87

Chers membres, soyez les bienvenus à ces
rencontres. Pour plus de détails voir notre
site: www.alliancefrancaise-aarhus.dk
D’autres activités sont conçues pour les
familles francophones, mais vous êtes tous
les bienvenus à y participer. Dans ce cas,
contacter la responsable Agnès Guemene.

Activités
Mercredi 22 février de 19h à 21h30
à Folkestedet, Carl Blochs Gade
28, Aarhus C, local 1.1:
Conférence de Michel Fournier sur
”Le bilan socio-économico-politique
de l’année 2016”.
Michel nous confie: Je vais (encore une
fois) tenter de vous présenter et de vous
expliquer, l’année qui vient de passer et
l’actualité la plus récente dans un «joyeux
mélange» d’événements, d’anecdotes et de
tendances de fond.
L’événement politique majeur à venir,
l’élection du président de la République, a,
bien entendu, marqué la vie de la France
au cours de l’année écoulée: déclarations
de candidature, primaires, programmes,
etc.
Mais la vie ne se résume pas à une élection et la France a connu son lot de bonnes
nouvelles (très peu, hélas) et de mauvaises
nouvelles : djihadisme et attentats à répétition, chômage persistant, école en déroute,
prisons surpeuplées, état de santé préoccupant, paysans en colère, départements
d’outre-mer en révolte, pollution de l’air
élevée, etc.
Je tenterai de vous présenter un tableau
aussi complet et aussi compréhensible
que possible de ce que vit la France
aujourd’hui.

Tirsdag d. 7. marts kl. 19- 21.30
på Folkestedet, Carl Blochs
Gade 28, Aarhus C, lokale 1.1:
Foredrag om “Præsidentvalgene
i Frankrig 23. april og 7. maj
2017” ved Henrik Debois Prebensen, Seniorforsker, Københavns
Universitet.
1.Hvilke lovregler gælder for et præsident
valg? Hvordan foregår valgene i praksis?
2.Hvad er en fransk præsident? Hvilken
rolle giver den V. Republiks forfatning
præsidenten? Hvilke forventninger har
vælgerne til rollen? Hvad fortæller
historien om præsidentens rolle?
3.Hvordan er Frankrigs situation i foråret
2017? Økonomisk? Socialt? Mentalt?
Politisk?
4.Hvem er kandidaterne? Hvad står de for?
5.Hvem mon der vinder? Hvorfor?
Hvordan?
6.Hvad mon der sker efter valget?
Hvilke udsigter for Frankrig? Organisatorisk? Økonomisk? Socialt? Mentalt?
Indenrigspolitisk? Europapolitisk?
Verdenpolitisk?
Foredraget ledsages af Power Point slides
En pdf-kopi af skærmbillederne kan efterfølgende rekvireres ved at sende en mail til
hp@hum.k.dk.

Lørdag d. 1. april kl. 15 –18:
Generalforsamling på Roukær
Allé 1, 8270 Højbjerg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelsen af dagsorden
4. Formandens beretning og
godkendelse heraf
5. Fremlæggelse af regnskab og
godkendelse heraf
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Efterårsprogram 2017
10. Eventuelt

Derefter kl.18-22 fællesmåltid
med apéritif og Birgittes menu:
Mise en bouche/ Tartare de saumon avec
garniture ou Escargots en cocotte/ Boeuf
Bourguignon et purée de pommes de
terre/ Fromage/ Glace maison et accompagnement surprise.
Valget af forretten og vegetarmenuen
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 formanden for
generalforsamlingen og fællesmåltidet
senest d. 24. marts, men gerne før.

