
Onsdag den 31. januar kl. 19.00 på Viborg Hovedbibliotek
Præsidentvalg i Frankrig – årtiets vigtigste valg? / Jørn Boisen
Kom til et spændende foredrag, hvor institutleder fra Københavns Universitet Jørn 
Boisen beretter om Præsident Macron og den franske politiske situation.
Mediebevågenheden var kolossal op til det franske præsidentvalg i 2017. Der var 
opbrud i fransk politik og dyb tillidskrise mellem folket og den politiske elite, med 
politiske ekstremer til højre og venstre. Det så længe ud til at være muligt for Marine le 
Pen at blive præsident. Hun endte med et klart nederlag, da franskmændene satsede på 
den unge og uprøvede Emmanuel Macron. 
Det valg vil få afgørende indflydelse på Europa og Danmark. Oplægget vil belyse, hvad 
der er gået galt mellem franskmændene og deres politikere, og hvad der er galt med det 
politiske system. Det er en diagnose, der også har relevans for Danmark og Europa.
Lektor Jørn Boisen er uddannet i Odense, Bordeaux og Paris, han er ph.d. og docteur 
d’université og institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på 
Københavns Universitet. Han har beskæftiget sig indgående med franske og europæiske 
forhold og er en meget brugt kommentator i danske medier.
Foredraget er på dansk, i samarbejde med Folkeuniversitetet og Viborg Hovedbibliotek. 
Køb billet på http://billetter.bemaerkedage.dk  – eller hos Hanne Hønnicke tlf 51 21 88 
11 – hoennicke@fiberpost.dk 
Entré kr. 50,- – medlemmer af Alliance Française kr. 25,-.

Onsdag den 28. februar kl. 19.30 på Skakbrættet, Viborg Hovedbibliotek
”Just like Django” – inciterende gipsyjazz
Hør Peter Uldahl og hans unge akustiske jazzkvartet, der søger at videreføre arven fra 
den fransk-belgiske guitarvirtuos Django Reinhardt – denne gang ledsaget af den 
franske sanger og troubadour Chaude Chichon. Der er lagt op til en festlig aften med 
skøn musik!
Entré 60,- incl. 1 glas vin. – Køb billet på http://billetter.bemaerkedage.dk  – eller hos 
Hanne Hønnicke  tlf 51 21 88 11 – hoennicke@fiberpost.dk 

Le jeudi 15 mars  à 19h30 
Jacques Prévert: cinéaste et poète / Michèle Jomaron 
Mme Michèle Jomaron nous présente un des grands poètes populaires de la France, qui 
était aussi scénariste, parolier, artiste et auteur de manuscrits de films. Ses poèmes 
comme ’Les feuilles mortes’ sont connus partout dans le monde francophone, ses 
chansons ont été chanté par Édith Piaf, Yves Montand et Juliette Gréco.



Après des débuts surréalistes, Jacques Prévert (1900-1977) devient dialoguiste et 
scénariste. Il contribue avant tout à des films de Jean Renoir (La Règle du Jeu) et, plus 
tard, il travaille avec Marcel Carné (Quai des Brumes ; Les Enfants du Paradis). Ensuite, 
c’est la poésie qui prend le dessus. Sa collaboration avec le musicien Joseph Kosma lui 
assure sa réputation poétique auprès du grand public. : ‘Les feuilles mortes’, par 
exemple. C’est aussi un auteur apprécié de livres pour les enfants tels que ‘Contes pour 
enfants pas sages’.

Michèle Jomaron, som vi kender fra tidligere besøg, tager denne gang fat på en meget 
alsidig kunstnerskikkelse. Vi kender mange af de sange, Prévert har skrevet ordene til. 
Mange kender også digtsamlingen Paroles. Men han har også skrevet dialoger til film og 
børnebøger og lavet kollager og meget andet.

La conférence a lieu à la bibliothèque, Viborg Katedralskole. Elle est en français.
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

Le mardi 17 avril à 19h30
La plus belle de la belle époque / Maria Jakobsen
Par la vie pleine de contrastes de l’artiste Caroline Oteros nous allons rencontrer la belle
époque en mots et en illustrations: L’exposition mondiale en 1900, l’architecture et l’art 
inspiré par la nature, les rêves, l’érotisme et les drogues. La morale n’était certainement 
pas bourgeoise, et presque tout est accompagné d’un verre de champagne. La galerie 
comprend des têtes couronnées, des courtisanes et des artistes comme Toulouse-
Lautrec, Proust et Maupassant. La scène est à Maxim’s, Folies Bergère, Nice ou Monte 
Carlo, sinon déplacée à Berlin, Les États Unis ou à la Russie des tsars. Avec la Grande 
Guerre “la belle époque” était enfin terminée – sauf en certains endroits à Paris et sur le 
Côte d’Azur où l’atmosphère peut être vécue dans des décorations originales. 
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".
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. – Samarbejde med 
Folkeuniversitetet.

La conférence a 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

Elisabeth Stæhr, næstformand  
61 72 35 16 – familienstaehr@gmail.com

Tovelil Holm, sekretær  
20 49 24 32 – 
t.holm.kommunikation@live.dk

Hanne Hønnicke, kasserer
51 21 88 11 – hanne.hoennicke@gmail.dk

Ellen Frydendal, webmaster 
25 67 16 02 – mail@ellenfrydendal.dk 

Karen Elisabeth Stub, presseansvarlig
86 67 37 71 – 
stubsoerensen@energimail.dk

Gert Lajer, medlem
26 12 83 38 – gertlajer@gmail.com

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.


