
P R O G R A M  

Bestyrelse 
 

Inge Degn, formand 
21 77 43 22 – degnio@post3.tele.dk 
 

Ellen Frydendal, webmaster 
64 66 42 88 –  mail@ellenfrydendal.dk  
 

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

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

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

Karen Elisabeth Stub, presseansvarlig 
20 35 08 20  –  stubsoerensen@energimail.dk 
 

Elisabeth Stæhr, næstformand  
61 72 35 16 – familienstaehr@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 
balustraden. Døren vil normalt være åben et kvarter før arrangementets 
start. Der vil være skiltet til Biblioteket.  Kontakt os, hvis du har 
spørgsmål.  

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 inkl. forfriskning for medlemmer 25 kr., 
for ikke-medlemmer 50 kr. 

 

22 août à 17h00 
Pétanque-aften i Løvel 
 
14 septembre à 19h30 
Chemins de croix, chemins de mots, exposition et confé-
rence.  
Sylvain Dessi 
Viborg Katedralskole 
  
5 octobre à 19h30 
L'actualité littéraire 
Nathalie Iris  
Viborg Katedralskole 
 
7 novembre à 19h30 
Dansk-franske kunstforbindelser i den danske enevældes 
tid   
Ulla Kjær 
Viborg Katedralskole 
 
5 décembre à 19h30 
To ’grands chefs’, to generationer: Paul Bocuse & Anne So-
phie Pic  
Isabelle Villard 
Viborg Katedralskole 
 

 

Efterår 2017 



PROGRAM  EFTERÅR 2017 

Chemins de croix, chemins de mots, exposition et 
conférence  

Une exposition photo de 14 tableaux qui illustrent la marche des 
jeunes soldats (français et allemands) vers un destin qu'ils n'avaient 
pas choisi. La conférence commence par une visite individuelle de 
l'exposition. Chaque personne reçoit en début de visite une fiche  
qui contient un texte très court pour chaque tableau. Ce texte est 
très souvent écrit par un soldat écrivain-combattant, parfois un his-
torien ou un artiste lorrain. Ensuite, il y aura une échange des pen-
sées des spectateurs et du photographe. 

En fotoudstilling af 14 værker om 1. Verdenskrig. Hvert billede ledsages af en tekst, 
som er fundet i breve, dagbøger eller lignende skrevet af unge soldater, evt. af en for-
fatter eller historiker. Der sluttes af med en billedserie. 

 

Jeudi 14 septembre à 19h30 à la Bibliothèque, Viborg Katedralskole. La conférence est 
en français. 
  
 

L’actualité littéraire 

Nathalie Iris, libraire établie en région parisienne, nous présentera 
quelques-uns des nouveaux romanciers les plus intéressants. Mme 
Iris nous parlera notamment de Delphine de Vigan (déjà bien con-
nue au Danemark), de Laurent Gaudé, et de David Foenkinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om dette foredrag på hjemmesiden i løbet af september. 

  

Jeudi 5 octobre à 19h30 à la Bibliothèque, Viborg Katedralskole. La conférence est en 
français. 

 
Dansk-franske kunstforbindelser i den danske 
enevældes tid  

Ulla Kjær, museumsinspektør på Nationalmuseet, er forfatter 
til bogen Fransk elegance og dansk snilde, som blev udgivet i anled-
ning af regentparrets guldbryllup her i 2017. Ulla Kjær fortæller 
om en storslået kunstnerisk periode, hvor Frankrig var tonean-
givende, og hvor det franske hof blev efterlignet overalt. 
Kunsten var et effektivt redskab i iscenesættelsen af den 
enevældige kongemagt i Europa i 1600- og 1700-tallet. Kon-
gerne var storforbrugere af kunst og bestilte malerier, skulptu-
rer og pragtpalæer hos tidens fremmeste kunstnere og håndværkere. 

 

Tirsdag den 7. november kl. 19.30  i Biblioteket på Viborg Katedralskole.  

Foredraget er på dansk og afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg. 

 

 
 
To ’grands chefs’, to generationer: Paul Bocuse & 
Anne Sophie Pic  
Isabelle Villard fortæller om to ’grands chefs’ fra hver sin genera-
tion, en mand og en kvinde. Isabelle Villard er cand. mag. i fransk 
og har været gymnasielærer i mange år. Hun er selv født i Valence 
og har studeret i den franske gastronomis hovedstad, Lyon. Isa-
belle serverer et par smagsprøver fra de to ‘chefs’. 
Paul Bocuse er Frankrigs bedste kok, som har opretholdt tre stjer-
ner i mere end 50 år. Han fokuserer på det franske køkken og de 
mange egnsspecialiteter. Han har grundlagt Concours mondial de la 
cuisine, som bærer hans navn, Le Bocuse d’Or; den tiltrækker verdens 
bedste kokke og er i høj grad er med til at udvikle gastronomien.  

Anne Sophie Pic kommer fra en kokkefamilie. Hun er den eneste 
kvinde, som har opnået 3 stjerner. Dem har hun på sin restaurant i 
Valence, mens hun har 1 stjerne på sin nye restaurant La dame de 
Pic i Paris. Hendes opskrifter er mere komplicerede end Paul Bo-
cuses og bærer præg af en vis internationalisering. 

 

Tirsdag den 5. décember kl. 19.30 i Biblioteket på Viborg Katedralskole. Foredraget 
er på dansk. 

Entré 100 kr. inkl. smagsprøver. 

PROGRAM EFTERÅR 2017 

 


