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 2022:
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:
Karen Mølgaard
Tlf.: 28 49 07 51
Mail: molgaardkaren4@gmail.com
Annie Kyed
Tlf: 30 22 66 69
Mail: anniekyed@gmail.com
Bodil Bossy
Tlf: 23 27 57 91
Mail: bodilbossy1945@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
2022

24 février: Marseille
10 marts: Franksmænd der blev danske,
Fra Huguenotterne til Prins
Henrik
31 mars:

Le périple de Stevenson dans
Les Cévennes.

2 april: Generalforsamling
Lotteri og festmåltid

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
Jeudi 24 février à Folkestedet, Carl
Blochsgade 28, Aarhus C de 19h-21h
Local 0.3: Conférence de Jørgen Salling
Stormgård sur “Marseille” qui, en 2013,
fut la capitale européenne de la culture.
Jørgen nous parlera de la mauvaise réputation de cette ville qui lui colle à la peau
depuis des siècles, mais aussi et surtout de
sa situation géographique et climatique
privilégiée. Une ville où il fait bon vivre,
et où ses habitants sont issus de tous horizons. Une ville, la moins française de
France, mais aussi la plus ouverte sur la
Méditerranée. Serons évoqués également
ses artistes, sa vie politique et son histoire,
ses petits coins de paradis et ses lieux peu
recommandables, ses richesses et ses faiblesses, ses paradoxes.
Notre conférencier tentera de faire comprendre que malgré tout le mal qu’on dit
sur elle, c’est une ville digne d’être visitée.
Torsdag d. 10. Marts på Folkestedet
Blochsgade 28, Aarhus C kl. 19-21
lokale 0.3, foredrag om “Franskmænd
der blev danske: Fra huguenotter til
Prins Henrik”

En aften med historiker Rasmus Wichmann, der fortæller om både kendte og
glemte danskere, der tilfældigvis blev
født i Frankrig. Eller er det virkelig et
tilfælde? For Danmark og Frankrig har
nogle helt særlige bånd, især skabt af
huguenotterne-franske protestanter på
flugt. Navne som Turéll og La Cour er
siden blevet så danske som nogen!
Andre franskmænd blev inviteret heropsåsom grev Saint-Germain, der skulle
indlede en reform af den danske hær,
men skulle grueligt meget igennem.
Jeudi 31 marts à Folkestedet, Carl
Blochsgade 28, Aarhus C de 19h-21h
local 0.3: Conférence de Poul Søren
Kjærsgaard sur Robert Louis Stevenson, l’auteur de L’île au trésor, L’étrange
cas du docteur Jekyll et de M.Hyde.
Notre conférencier écrit: "Mon exposé
retracera d’abord le périple de Stevenson
dans les Cévennes tout en soulignant les
points forts de son récit de voyage et
ensuite, la randonnée que mon épouse et
moi-même avons faite en 2016 sur les
traces de Stevenson. Assortie de photos

et de vidéos, cette partie se focalisera sur
les deux Frances contemporaines: la
France urbaine et moderne face à celle
rurale et traditionnelle, et sur la langue
officielle face aux langues régionales”.
Lørdag d.2.april kl.15.15-16.15:
Generalforsamling på Folkestedet i
Lokal 1.6
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelsen af dagsorden
4. Formandens beretning og godkendelse
5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Efterårsprogram 2022
10. Eventuelt
Derefter kl.16.30 - 18: Amerikanske
lotteri for de tilmeldte forårsmåltidet,
som vil finde sted enten hos Birgitte
Lindhardt eller på restaurant.
Nærmere besked senere pr. mail.
Bindende tilmelding hos formanden for
generalforsamlingen og eller lotteriet +
måltidet, senest d.25. marts, men gerne før.

