Indkaldelse til Generalforsamling

Alliance Française Vestjylland
Foreningens formål er gennem foredrag,
sammenkomster og diskussioner at udbygge og
vedligeholde kendskabet til fransk sprog, kultur
og levevis evt. i samarbejde med beslægtede
organisationer.

Bestyrelsesmedlemmer
Formand Andrée Bouteloup, Holstebro
2165 4996 – dimoilou@gmail.com

Kasserer Linne Munk, Holstebro
2324 3590 – linnemunk@gmail.com
Næstformand Søren Nielsen, Holstebro
2763 1416 – s.nielsen1020@gmail.com

Tirsdag den 20.september
Kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne
Formanden åbner mødet
Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og mødegebyr
A. Valg til bestyrelsen
På valg er Andrée Bouteloup
B. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
C, Valg af revisor
D. Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Après l’assemblée génerale

”Hautot Père et Fils”
de Marc Rivière. Court métrage (30 mn) réalisé
d’après une nouvelle de Maupassant (18501893), écrivain normand naturaliste fin observateur des milieux sociaux de son époque.
Maupassant décrit Hautot père comme ”demipaysan, demi-monsieur, riche, respecté, influent, autoritaire …” mais quel est donc le secret
de Hautot père? Nous le découvrirons en discutant le film en fin de soirée avec Maria Jakobsen et Andrée Bouteloup .

Mødested
Arrangementerne finder sted kl. 19.30 på
Holstebro Gymnasium, Døesvej 64, hvis ikke
andet er nævnt. Lokale nummeret vil være
annonceret ved indgangen.

Kontingenter 2016/ 2017
Personligt medlemskab
Par
Gæstebilletter pr. arrangement

200 kr.
300 kr.
50 kr.

Tirsdag den 4. Oktober
”La plus belle de la belle époque”
Foredrag med Maria Jakobsen, lektor,cand.mag
i fransk og dansk.
"Jeg fordybede mig i la Belle Oteros historie, og
den blev nøglen til en epoke, som ikke har sat
sig spor i Danmark. I mit foredrag vil jeg gerne
dele min fascination".

Tidligere gymnasielærer og formand for Alliance
Française i Haderslev, Bitten Bøgsted, fortæller
om mødet med la France profonde.
Une présentation d'un département pas très
connu et d'une rencontre personnelle avec la
France profonde.
Conférence en français.

Vestjylland
Gennem scenekunstneren Caroline Oteros
kontrastfyldte liv oplever vi la belle époque i ord
og billeder: verdensudstillingen 1900, arkitektur
og kunst, der er inspireret af natur, drøm, erotik
og opium.
Moralen er alt andet end borgerlig, og der drikkes champagne til det meste.
Persongalleriet omfatter kronede hoveder, kurtisaner og kunstnere som Toulouse-Lautrec,
Proust og Maupassant.
Scenen er Maxim’s, Folies Bergère, Nice eller
Monte Carlo, hvis ikke henlagt til Berlin, USA
eller zarernes Rusland.
Med første verdenskrig var ”la belle époque”
endegyldigt forbi, men der er stadig steder i
Paris og ved rivieraen, hvor stemningen kan
opleves i originale dekorationer.
Foredraget er på fransk.

Onsdag den 16. november
« AVEYRON:
un département inconnu?»

Program
Efterår 2016

Mandag den 3. oktober
Franskundervisning ved
lektor Andrée Bouteloup
Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A,
Holstebro
Start: 3.oktober kl. 19.30
Datoer: 3/10, 10/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11,
21/11 og 28/11
Varighed pr. gang: kl. 19.30 til 21.15
Pris: 975 kr. + 10 kr. pr. gang for leje af
Aktivitetscentret

Alliance Française Vestjylland
Skivevej 9
7500 Holstebro
www.afvestjylland.dk

