
 

  

 

 

 

 

 
Le jeudi 26 janvier à 19h30 
Le paysage politique en France à l’approche des élections présidentielles 
Avec Jérôme Delcassé, juriste et politologue, nous nous intéresserons aux élections présidentielles en 
France qui auront lieu en mai 2017. Une analyse succincte de la recomposition du paysage politique, un 
passage en revue des candidats, des thèmes de campagne ainsi qu´un rappel du contexte en France et à 
l´étranger nous permettront de mieux cerner les forces en présence et les enjeux de cette élection, afin de 
mieux en débattre! 
Der sker meget på det politiske plan i Frankrig, der er afholdt primærvalg af ’højre’, Jérôme Delcassés 
foredrag kommer midt i ’venstres’ primærvalg. Hvem stiller op på hvilke programmer, hvilke perspektiver 
er der? Det er indviklede problemstillinger, men fra sidst, vi havde besøg af M. Delcassé, ved vi, at han er 
fantastisk god til at fremstille og forklare og til at få en snak med deltagerne. Han er en fornøjelse at lytte 
til, og har du lyst til at stille spørgsmål og diskutere, kan du godt regne med at få lejlighed til det. Han 
lægger faktisk vægt på sidste ord i manchetten ’débattre’. 
Le jeudi 26 janvier à 19h30 à la bibliothèque, Viborg Katedralskole.  
La conférence est en français. En collaboration avec Folkeuniversitetet. 
 
Tirsdag den 28. februar 19.30 på Skakbrættet 
Fransk sangaften med viser, folkesange og kendte grandprixmelodier 
Jeannet Ulrikkeholm, som er cand.mag., underviser, forfatter og musiker, kommer med et varieret program 
med franske viser, folkesange og kendte grandprixmelodier. Hun akkompagnerer på lut og guitar. De fleste 
af sangene kender folk, men hvilke historier gemmer der sig bag? Det vil hun afsløre i løbet af aftenen. Hun 
fortæller på dansk om sangene, inden hun synger dem – på fransk, og publikum er med på fællessang – på 
dansk – og måske et refræn eller to på fransk. 
Concert et soirée chantante avec Jeannet Ulrikeholm, qui va nous rappeler des chansons d’Edith Piaf, 
deFrance Gall et d’autres. Des chansons qui ont (eu) une seconde vie en danois. 
Fransk Sangaften med Jeannet Ulrikkeholm afholdes i samarbejde med Bemærkedage/Skakbrættet, 
Viborg Bibliotek. Billetter via Bemærkedage eller Hanne Hønnicke (tlf. 51 21 88 11 - 
hoennicke@fiberpost.dk). Billetpris for medlemmer 5o kr. inkl. vin (ikke-medlemmer  50 kr. uden vin). 
  

Tirsdag den 21. marts 19.30 
Er franskmænd arrogante? Kulturelle koder i Frankrig 
Ulla Gjedde vil præsentere og debattere kulturelle forskelle mellem franskmænd og danskere. Hvor tit 
hører man ikke, at franskmænd er arrogante? Synspunktet fremføres ofte af folk, der aldrig har mødt en 
fransk mand eller fransk kvinde i det virkelige liv. Men er der noget om snakken? Det spørgsmål vil være 
emnet for aftenens foredrag, som vil belyse de kulturelle koder i Frankrig. 
Foredraget finder sted i biblioteket på Viborg Katedralskole og afholdes i samarbejde med 
Folkeuniversitetet. 

Før foredraget afholdes generalforsamling kl. 17.30 i lærernes kantine, Viborg Katedralskole. 
Se separat indkaldelse. 
Efterfølgende spisning, 150 kr., tilmelding til Hanne Hønnicke: 51 21 88 11  –  hoennicke@fiberpost.dk 
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Le mercredi 26 avril à 19h30 

Aveyron, un département inconnu? 
Bitten Bøgsted, professeur émérite de français et présidente émérite de l’Alliance Française de Haderslev, 
fera une présentation du département et de ses expériences personnelles de la vie d'un village 
aveyronnais, le Truel. Elle abordera des aspects culturels, les hommes et les sites d’intérêt touristique. 
L'Aveyron prend le nom de la rivière Aveyron, une des quatre rivières (les autres étant la Truyère, le Lot et 
le Tarn) qui taillent de profondes vallées dans le Sud du Massif Central.  
Tidligere gymnasielærer og tidligere formand for Alliance française de Haderslev, Bitten Bøgsted, fortæller 
på fransk om den ret ukendte region Aveyron i det sydvestlige Frankrig.  Det er et meget kuperet område 
med dybe slugter og gamle bjerge, og skulle man tilfældigvis have hørt om stedet tidligere, kan det meget 
vel være, fordi regionen rummer Millau-viadukten, der er verdens højeste bro. Den strækker sig hele 343 
meter over jorden på det højeste sted. Broen fører A75 over Tarndalen og forbinder Clermont-Ferrand og 
Béziers. Bitten vil fortælle om kultur, mennesker og seværdigheder og vise billeder fra Aveyron og sin 
landsby, Le Truel. 
La conférence à lieu à la bibliothèque, Viborg Katedralskole. Elle est en français. 

  
 Medlemskab (kontingentperiode 1. august—31. juli) 
Enkeltperson:  200 kr.  
Par:  250 kr. 
Studerende:    50 kr. 
Institutioner:  400 kr. 
Danske Bank: reg.nr. 1551, konto nr. 4599004 
Betaling senest 1. okt. på kontoen eller direkte til kassereren.  
Hvor intet andet er anført: Entré incl. forfriskning for medlemmer 25 kr., for ikke-medlemmer 50 kr. 
  

Bestyrelse 
  

Inge Degn, formand 
21 77 43 22 – degnio@post3.tele.dk 
  
Ellen Frydendal, sekretær og webmaster  
25 67 16 02 – mail@ellenfrydendal.dk  
  
Hanne Hønnicke, kasserer 
51 21 88 11 – hoennicke@fiberpost.dk 
  
Jens Misfeldt, næstformand 
86 61 44 04 – jensmisfeldt@fiberpost.dk 
  
Karen Elisabeth Stub, medlem 
86 67 37 71 – stubsoerensen@energimail.dk 
  
Torben Frank, suppleant 
24 45 64 68 – t.frank@dadlnet.dk  
  
Send en mail til Inge Degn, hvis du vil modtage en reminder en uge før hvert arrangement. 
 Hjemmeside: www.alliancefrancaise-viborg.dk 
 

 Ved foredrag på Katedralskolen, indgang i den nordlige ende af søjlegangen. Døren vil normalt være 
åben et kvarter før arrangementets start. Der vil være skiltet til Biblioteket. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(affluent_du_Tarn)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Truy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(rivi%C3%A8re)
http://www.alliancefrancaise-viborg.dk/

