
 



 



Fransk cirkel för upsalaung-
dom. Alliance Frangaise i Upsala
startar denna termin en särskild
ungdomscirkel, kallad "La Section
des Jeunes", omtalar ordf. lektor
Elsa Norström. Liknande cirk¬
lar finns redan i bl. a. Göteborg och
Lund. Verksamheten börjar torsda¬
gen 12 -ektT xl. 20 med samling i
Odinslund 2, 3 tr. Ledare blir Mon¬
sieur Jacques Gengoux, docteur $és
iettres. Avsikten med cirkeln är att
sammanföra franskintresserade ung¬
domar i Upsala till angenäm och lä¬
rorik samvaro i äkta fransk atmo¬
sfär. Man beräknar att sammanträ¬
da tre gånger under vårterminen.
Entré är 50 öré för medlemmar i
Alliance Frangaise och kr. 1: 50 för
övriga.
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Section des Jeunes
* ' V

av Alliance Francaise i Uppsala har
sin första sammankomst för höstter¬
minen på onsdag 14 oktober kl. 20.
Lokal är Odinslund 3. Ledare blir
som förut Monsieur Jacques Gengoux.
Det blir liågra timmars samvaro i
fransk atmosfär. Ett par scener ur;
Topaze av Marcel Pagnol framföres
av svenska och franska amatörer.
Många känner kanske till Topaze ge¬
nom radioteaterns föreställning 24
september i år. Dessutom, blir det
bl. a. sång, musik och kaffesamkväm.
Entré 1 kr. för medlemmar i Alliance
Frangaise, 2 kr. för övriga. Alla
fransmän är välkomna. För dem är
det fri entré.

Section des Jeunes av Alliance
Frangaise i Upsala har sin första
sammankomst för höstterminen på
onsdag 14 okt. kl. 20. Lokal är
Odinslund 3. Ledare blir som förut
Monsieur Jacques Gengoux. Det blir
några timmars samvaro i fransk
atmosfär. Ett par scener ur Topaze
av Marcel Pagnol framföres av
svenska och franska amatörer. Mån¬
ga känner kanske till Topaze genom
radioteaterns föreställning 24 sep¬
tember i år. Dessutom blir det bl. a.

sång, musik och kaffesamkväm. En¬
tré 1 kr. för medlemmar i Alliancej
Frangaise, 2 kr. för övriga. Allo j
fransmän är välkomna. För dem är
det fri entré.

Section des Jeunes av Alliance
Frangaise i Upsala har sin andra
sammankomst för höstterminen ons¬

dagen 11 nov. kl. 20 i Odinslund 3.
Detta blir sista gången före jul. Ett
par scener ur Jean de la Lüne av
Marcel Achard framföres av franska
amatörer. Jean de la Lüne är en

roande och livfull komedi. Den spe¬
lades första gången år 1929 på Comé-
die des Champs-Elysées och blev en
stor succé. En av rollerna inneha¬
des då av Louis Jouvet. Jean de la
Lüne har också filmats, t. o. m. två
gånger. Under onsdagens samman¬
komst blir det även kvartettsång,
franska visor o. s. v. Kaffe serveras.

Entré 1 kr. för medlemmar i Alliance
Frangaise, 2 kr. för övriga. Alla
fransmän är välkomna. För dem är
det fri entré.



Ungdomssektionen inom Alliance
Frangaise i Upsala har på kort tid
nått en ganska enastående popularitet
och hunnit med att bland unga stu¬
denter och gymnasister ge fina glim¬
tar av franskt kulturliv. Förtjänsten
härav tillkommer i främsta rummet
lektor Elsa Norström och monsieur

Jacques Gengoux som stimulerat ung-

i domarna till egna insatser. Man har
vid olika tillfällen spelat fransk tea¬
ter, utan stora åthävor men på ett
kultiverat och medryckande sätt.

I går kväll hade ett hundratal hör¬
sammat sektionens kallelse till f. d.
Lindska skolan i Odinslund där hu¬
vudpunkten på programmet återigen
var teater: några av sektionens med¬
lemmar och utländska gäster fram¬
förde ett avsnitt ur Anouilhs Eury¬
dice. Dekoratören, den unge schwei¬
zaren Gilbert Regazzoni, hade skisse¬
rat buffeten på en järnvägsstation
där Orfeus och Eurydike i modern
upplaga mötte varandra. Orphée
spelades av Jan-Henrik Granberg och
Eurydice av Ulla Carina Sellergren.
För Vincents roll svarade Ingmar j
Lindmarker, fadern fick sina drag av I
Stig Strömholm och modern av
Helene Johnstone — den sistnämnda
var kanske den säkraste i amatör-

| skaran. , Som kypare såg man Leon
'

Zugmeyer och i två småroller de
unga Åsa Theorell och Erland Bohlin.

Till den följande underhållningen
bidrog — likaledes med framgång —

läroverksadjunkt Gunvor Adelbert
och fru Ulla Åkerblom, som båda
sjöng ett knippe franska visor, samt
Sven Gustafsson ur första latinrin¬

gen, som skötte sitt dragspel med
bravur.

—■/.
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Under en scen ur Anouilhs Eurydice, som
~t av de unga i Alliance francaise, Vincent — Ingmar Lind¬
marker — kysser modern — Helene Johnstone — på hand, kyparn

spelas av Léon Zugmeyer.
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Ambassadören greve Armand du CJmyla i samspråk med fr. v. Ingela Djurberg, Birgitta Nordenman

Åmbassadörvisit
i Alliancens

och Karin Bergenfalk.

ungdomssektion
Section des Jeunes i Alliance

Frangaise hade i går sin regel¬
bundet återkommande träff , den¬
na gång på G.-H. Drygt 150 per¬
soner med franska ambassadören,
greve Armand du Chayla, i spet¬
sen bänkade sig vid de festligt
smyckade borden. Förutom am¬
bassadören märktes rector magni-
ficus, professor Holmbäck, profes¬
sorerna, Fåhrseus, Falk och Has¬
selrot, franske lektorn, M. Fran-
cillon, samt lektor Elsa Norström.

Programmets första punkt var tre
scener ur Mussets komedi "On ne

badine pas avec 1'amour". En fin
prestation som den unge tillbedjaren
Perdican gjorde fil. stud. Ingmar
Lindmarker livligt sekonderad av den
tillbedda Camille, M:me Héléne
Johnston. Bondflickan Eosette pre¬

senterades humoristiskt av Britt

Marie Lomm. I övriga roller syntes
Helena Planck, M. Gengoux, Hans
Grundin och Anders Logren. Publi¬
ken skrattade gott åt de roliga repli¬
kerna och applåderade tacksamt skå¬
despelarna för deras prestationer.

Efteråt, medan man drack kaffe,
åt kakor och rökte de franska cigar¬
retter som ambassadören haft med
sig, blev det sång. M:me Thunqvist
sjöng franska schlager och fru Ulla
Åkerblom franska sånger från 1700-
talet. Båda blev livligt applåderade
och ambassadören tackade och över¬

räckte blommor. Allsång under M.
Gengouxs ledning samt en livlig dis¬
kussion om filmen "Förbjuden lek"
utgjorde de andra ingredienserna i
detta synnerligen lyckade program.

Det föredrag som M. Mallier skulle
ha hållit om Jeanne d'Arc ersattes av
en resumé av M. Gengoux. Han fram¬
höll därvid vilken levande bild man
fick av Jeanne d'Arc genom de nu
publicerade protokollen fran rätte¬
gången. Hennes tro och enkelhet,
humor och slagfärdighet framträder
klart och M. Gengoux rekommende¬
rade boken till alla som vill förstå
den franska flickan.

I sitt tacktal till arrangörerna
framhöll greve du Chayla bl. a. sin
glädje över att få komma och upp¬
leva den trevliga och livliga stäm¬
ningen bland alla dessa ungdomar.
Han prisade det synnerligen lyckade
Mussetframförandet och sade sig
vara mycket glad åt att höra svenska
ungdomar debattera så livligt
franska. Slutligen hoppades han
det inte skulle dröja alltför länge till
nästa besök.



Alliance Francaise
J

Section des Jeunes le mercredi 20
avril å 20h. Ijf

Local: Gästrike-Hälsinge nation.
On jouera en partie.
Marcel Pagnol. Marins
Musique, chansons, café etc.
Entrée: 1: 50 pour les membres. 2: 50

pour les autres. Entrée gratuite pour
les Fr-angais.

Fransk teater på GH
Alliance Frangaise, section des jeu¬

nes, samlas i kväll kl. 20 på Göstrike-
Hälsinge nation. Det blir förnämlig
teaterunderhållning, en del av "Ma¬
rius" av Pagnol, musik av stud. vid
musikhögskolan Leif Aare och sång.

Section des jeunes av Alliance
Francaise har haft sin sista sam¬
mankomst för terminen på G.-H.
Programmet inleddes med livligt
uppskattad sång till gitarr av fil.
stud. Börje Karlsson. Det har bli¬
vit tradition inom Section des jeunes
att spela teater och denna gång upp¬
fördes en del av Pagnols Marius.
Både fransmän och svenskar skötte
sig utmärkt. M. Jeanneau var en
förträfflig Marius bakom sin disk.
Han presterade ett genomtänkt spel
och gjorde en perfekt typ. Fil. stud.
Jan Lindqvist förtjänar också en sär¬
skild éloge för sin César, och M.
Papet spelade på ett förtjänstfullt
sätt Panisse. De kvinnliga amatö¬
rerna jur. kand. Elin Holmbäck och
mademoiselle Richer skötte sig ock¬
så med den äran.

På Marius följde en liten på gram¬
matikexempel byggd sketch, som

framfördes med synnerligen gott hu¬
mör. Fil. stud. Gunilla Andersson
sjöng med brio några franska sån¬
ger och kvällen avslutades av stud.
vid musikhögskolan Leif Aare, som
spelade pianostycken av Bartok och
Bach. Hans utsökta spel mottogs
med ihållande applåder. Sedan åter¬
stod det bara för lektor Elsa Nor-
ström att tacka ungdomskretsens in¬
spirerande Jndarg monsieur Gengoux
för hans arbete.



Fransk framgång
på fullsatt G.-H.
Mycket av den framgång som ung¬

domssektionen av Alliance Frangaise
i Upsala har haft får man tillskriva
den entusiasmerande M. Jacques
Gengoux: han kan konsten att ta
ungdomarna, att intressera dem för
den franska kulturen. I går kväll be¬
visade han det än en gång då han i
Gästrike-Hälsinge nations högtids¬
sal ledde ett program som hade loc¬
kat minst ett hundratal unga. Det är
roligt att ungdomssektionen är så
livskraftig — inte minst i en tid då
man observerar ett svalnande in¬
tresse för Frankrike och ser tenden¬
ser att nedvärdera det franska.

Huvudpunkterna i går var två ra¬
diosketcher av Tristan Bernard, ha¬
bilt tillverkade och ganska lämpliga
för ett framförande som detta där de
unga aktörerna främst lade an på att
roa. Först spelade Carsten Hammar
och Åsa Teorell Révélation, en kort
stump, som avverkades med pigga
tonfall. Ännu roligare fick publiken
när Le Narcotique sedan spelade upp.
Erland Bohlin som betjänten var
kanske den durkdrivnaste i kvartet¬
ten och fick in ett par fullträffar,
bovarna — Stig Strömholm och Ber¬
til Gille — skämdes inte för sig och
primadonnan Britt-Marie Lomm var
med på de lustiga noterna.

Allsång och sång av madame
Louisette Thunquist och fru Ulla
Åkerblom fyllde ut programmet. Det
talades mycket franska under kväl¬
len och bland de närvarande var M.

Philippe Mallier som har en liten
fransk bokhandel i Stockholm. Han

talade väl för Club du meilleur livré
och det är meningen att han fr. o. m.

måndag i AT-MT-Centralen skall
söka få kontakt med den upsala-
publik som är intresserad av god
fransk litteratur. M. Mallier träffas
där måndag kl. 13—18 och han ön¬
skar alla välkomna.

-/•

Alliance Fran^aise
Section des Jeunes

le mercredi 27 octobre a 20h

Local: Gästrike-Hälsinge nation
On jouera

La paix chez soi
de Courteline

Musique, chansons, discussion,
café, etc.

Entrée: 1:50 pour les membres,
2: 50 pour les autres.

Entrée gratuite pour les Fran?ais.

Alliance Francaises ungdoms-|
avdelning, Section des Jeunes, ha¬
de på onsdagskvällen en välbesökt
soaré på Gästrike-Hälsinge nation.
Bortät 200 franskvänner satt bän-j
kade kring kaffeborden, och som
vänligt bjöds det på ett trevligt och
omväxlande program i M. Jacques'
Gengoux's regi. Gunilla Jonsson
och Jean Micho-Bords framförde
med brio Courtelines enaktare La
Paix chez soi, och den spirituelle
M. Michon-Bords återkom senare på
kvällen med några bejublade panfo-'
mimer. En gäst från Paris, skåde¬
spelaren M. Bobin, läste efter en li¬
ten inledning om Montmartre några
dikter av Villon, Marot och Baude¬
laire. Efter ett mellanspel på drag¬
spel, som trakterades med den äran
av Sven Gustafsson, introducerade
slutligen M. Mailler från Stockholm
den aktuella boken Les cahiers du
Major Johnson.

M. Gengoux's förslag att ytterli¬
gare en soaré skulle hållas under
terminen hälsades med entusiasm av
den ungdomliga publiken, j



A lliance Franpaise
Section des Jeunes

le mercredi 24 novembre å 20h
Local: Gästrike-Hälsinge nation

On jouera quelques seines
de Labiche

Le voyage de M. Perrichon
Musique, chansons, café, etc.

Entrée: 3:50 pour les membres
2: 50 pour les autres

Entrée gratuite pour les Frangais,

Ungdomsavdelningen i Alliance
Frangaise
har haft sin sista sammankomst före
jul. Avgående klubbmästarinnan In¬
gela Djurberg avtackades, varefter
framfördes scener ur Le voyage de
M. Perrichon. Rollerna gestaltades
med inlevelse av Åsa Teorell, Britt-
Marie Lomm, Erland Bohlin, Stig
Strömholm och Björn Wallin. Ett
annat uppskattat inslag var franska
sånger med madame Thunqvist och

I monsieur Gengoux som ledare. Den
sistnämnde spelade även några styc¬
ken av Chopin och Debussy. En
språkman från Uruguay belyste den
franska kulturens utveckling i Syd¬
amerika. Slutligen överlämnade lek¬
tor Elsa Norström efter tacktal en

bokgåva till monsieur Gengoux för
hans uppoffrande arbete.

Ungdomsavdelningen i Alli¬
ance Francaise har haft sin sista
sammankomst före jul. Avgående
klubbmästarinnan Ingela Djurberg
avtackades, varefter framfördes sce¬
ner ur Le voyage de M. Perrichon.
Rollerna gestaltades med inlevelse
av Åsa Teorell, Britt-Marie Lomm,
Erland Bohlin, Stig Strömholm och
Björn Wallin. Ett annat uppskattat
inslag var franska sånger med ma¬
dame Thunqvist och monsieur Gen¬
goux som ledare. Den sistnämnde
spelade även några stycken av Cho¬
pin och Debussy. En språkman från
Uruguay belyste den franska kul¬
turens ställning i Sydamerika. Slut¬
ligen överlämnade lektor Elsa Nor¬
ström efter tacktal en bokgåva till
monsieur Gengoux för hans uppoff¬
rande arbete.

i
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Giraudoux på G.-H.
Section des jeunes, den livskrafti¬

ga ungdomsföreningen inom Alliance
Frangaise i Upsala, framför på tors¬
dag kl. 20 på Gästrike-Hälsinge na¬
tion en pjäs av Jean Giraudoux.

Det är det kvicka och roliga styc¬
ket L'Apollon de Bellac, som ur¬
sprungligen skrevs för Louis Jouvet.
Utom sektionens "inhemska" kraf¬
ter medverkar en ung fransyska,
mademoiselle Monique Richer, som
f. n. vistas i Upsala som Svenska in¬
stitutets stipendiat. Hon spelar den
krävande huvudrollen.

På programmet för kvällen står
vidare sång och musik och det blir
bl. a. ett kåseri om modern fransk
musik.

X. V

W

Karlars inbilskhet
är ett tacksamt ämne att spinna på
också för dramatiska författare, och
Jean Giraudoux gör det med oför¬
neklig framgång i sin lilla pjäs
L'Apollon de Bellac. Ungdomarna i
Alliance Frangais framförde på tors¬
dagskvällen det kvicka, eleganta och
ganska svårspelade stycket med stor
framgång, och föreställningen på
Gästr.-Hälsinge nation kunde vara
värd att ges i repris i något större
sammanhang. Den söta fransyskan
Monique Richter hade i Inga Tidblads

succésroll att tala om för styckets
alla fula karlar hur vackra och un¬

derbara de var — en oförliknelig
metod att skapa allmän trivsel. Titel¬
rollen, som en gång skrevs för Louis
Jouvet, spelades av kand. Stig
Strömholm — han ser egentligen för
bra ut, viskade en kvinnlig åhörare
— och andra goda prestationer gjor¬
de bl. a. hrr Lindmarker och Jean-
neau.

Efter skådespelet följde som sig
bör bröd, och efter kaffet fick man

lyssna till fru Åkerblom, som sjöng
franska sånger

Alliance Francaise
Section des Jeunes le jeudi 24

février å 20h.
Local: Gästrike-Hälsinge nation.
On jouera L'Apollon de Bellac de

Giraudoux.
Musique, chansons, café etc.
Entrée: 1:50 pour les membres,

2: 50 pour les autres.
TT.r>+voo crvnfnifp Timit* IpS FYanCcllS.



Alliance Francaise
f

Section des Jeunes
le mercredi 12 octobre å 20 h

Local: Gästrike-Hälsinge nation
On jouera

Tristan Bernard
L'Anglais tel qu'on le parle.

Le film, L'Éternel Retour
Chansons, café, etc.

Entrée: 2: —|pour les mebres,
2: 50 pou les autres

Entrée gr&tuite pour les Frangais.

Ny giv i Alliance
Frangaise

Michel Foucault.

Med ett ovanligt välfyllt program
kunde Section des Jeunes Alliance

frangaises ungdomsavdelning, trak¬
tera sina medlemmar vid terminens
första möte på Gästrike-Hälsinge i
går kväll.

Trogen sina traditioner bjöd. för¬
eningen på fransk teater — Tristan
Bernards enaktare "L'Anglais tel
qu'on le parle", en spirituell varia¬
tion på det tacksamma temat franskt
kynne kontra engelskt. En god pres¬
tation i den burleska genren var Jan
Lindquists bluffande hotelltolk, och
Staffan Zetterholm karikerade ef¬
fektfullt den vilsekomne britten i
Paris. Även kärleksparet Blomberg—
Miquel bredde på nationalkarikaty-
rerna med brio.

Efter en paus för lekamlig väl- i
fägnad avslutades kvällen med film,
Jean Cocteaus "L'éternel retour" (Un¬
der eviga stjärnor), ett nytt och gou-
terat inslag i programmet.

En ny och entusiastisk medarbeta¬
re, franske universitetslektorn M.
Michel Foucault, hälsades välkom¬
men av klubbmästarinnan, fil. stud.
Birsritta Nordenman.

Alliance Francaise
Section des Jeunes i Uppsala har sin
första sammankomst för hösten ons¬

dagen den 12 okt. kl. 20 på Gästrike-
Hälsinge nation. Ledare blir från
och med denna termin dels som förut
M. Jacques Gengoux och dels den nye
universitetslektorn M. Michel Fou¬
cault. På programmet står denna
gång en pjäs av Tristan Bernard,

[L'Anglais tel qu'on le parle, som
j spelas av franska och svenska ama-
| törer. Filmen L'Eternel Retour
kommer att visas. Sånger, fransk
samvaro. Kaffe. Se vidare annons!

M. Foucaults förordnande i Up-
sala är hans första utomlandstjänst-
göring, men han har redan bakom
sig en förnämlig akademisk karriär i
hemlandet och några års lärarverk-
samhet i Paris.

Vid ett samtal med UNT:s med¬
arbetare drog han upp riktlinjerna
för den kommande verksamheten vid
Maison de France, det franska in¬
stitutet vid S:t Johannesgatan, vars
föreståndare han är. Förutom det
sedvanliga programmet med föreläs¬
ningar och bokutlåning avser han att
organisera rena sällskapsaftnar,
grammofonkonserter och filmföre¬
visningar. Det franska biblioteket,
som är välförsett men en smula för¬
åldrat, skall kompletteras med mo¬
derna verk, och ett diskotek skall
byggas upp. Några kontaktsvårig¬
heter med studenterna har M. Fou¬
cault inte upptäckt, och ryktet om
deras blyghet och stelhet finner han
betydligt överdrivet.



ALLIANCE FRANQAISE
Section des Jeunes

Jeudi 24 novembre å 20 h.
Local: Gästrike-Hälsinge nation

On ^'ou^ra
t niLa Lrammaire

Comédie en un acte par E. Labiche.
Disques, chansons, café, etc.

Entrée: 2:— pour les membres, 2:50
pour les autres.

Entrée gratuite pour les Frangais.

L



Soirée Franchise på G.-H.
Section des Jeunes — Alliance

frangaise's livaktiga ungdomsavdel¬
ning — avslutade i går terminens
verksamhet med en soirée på Gästri¬
ke-Hälsinge nation, där sektionens
ledare, M. Jacques Gengoux och lek¬
tor Michel Foucault kunde bjuda på
ett omväxlande program med Labi-
ches sekelskifteskomedi La Gram-

maire som bejublad piéce de résistan-
ce. I roller märktes M. Michon-Bor-

!es' imposanta men något lättlurade
arkeologiprofessor, G. Jeanneaus väl¬
talige rentier och Hannelore Inter-
steins förtjusande ingénu. Den klas¬
siske betjänten inkarnerades av J.
Duprez, medan Jan Lindquist spelade
ut med spexmässig verve som den
hårt drabbade veterinären.



ALLIANCE FRANCAISE
Section des Jeunes

le mardi 6 mars å 20h
Local: Gästrike-Hälsinge nation

On joura
Jean Giraudoux

Le cantique des cantiques
Ballet, chansons, café, etc.

Entrée: 2:— pour les membres
2:50 pour les autres

Entrée gratuite pour les Frangais.

mk "Til

Alliance Francaise j
inbjuder i morgon till terminens för¬
sta sammankomst på G-H. Den liv¬
aktiga föreningen spelar Jean Girau¬
doux' Le cantique des cantiques, där
både fransmän och svenskar medver¬
kar, vidare uppförs en liten balett och
så sjunger man franska sånger- Kaffe
serveras.



Salomos höga visa
på G-H

'■ "■ ■! i!1'!1®' 'i: jiiiij |j:'';

Så fullt det kunde bli var det kring
kaffeborden i Gästrike-Hälsinges
stora sal i går kväll, när Alliance
Fran?aise underhöll studenter och
skolungdom med teater, balett och
lutsång.

Jean Giraudoux' spirituella komedi
Le cantique des cantiques eller Salo¬
mos höga visa tilldrog sig givetvis
mest intresse. En student, en fran¬
syska och resten skolungdom deltog
i kärleksförvecklingarna på scenen,
sedan de presenterats av sin regis¬
sör, franske lektorn Michel Foucoult.
Mest "fransk" av allihop föreföll nog
läroverkspojken Jan Erik Walter
vara som le gargon, med "vad-vet-
jag-gesterna", tangorabatt och allt
s. k. sydländskt man gärna kan öns¬
ka sig. Med ett åtminstone för svens¬
ka öron ypperligt uttal genomförde i
Jean-Christophe Öberg sin domine- :
rande roll som den kärlekskranke
presidenten, och den unga Florence
(Åsa Teorell) var precis så ljuvt kvitt-
rig som unga flickor kan våra, när
de inte riktigt vet vem de är kära i.
Välförtjänta applåder smattrade en
bra stund innan underhållningen fort¬
satte. Det blev sång till gitarr av fil.
mag. Sfen-Gunnar Hellström och
folkdanser av läroverkseleven Moni¬
ca Hedenquist, som för övrigt också
inlett kvällen med balett. Primus mo¬

tor för teatern och kvällen i övrigt
var ordföranden, lektor Elsa Nor-
ström.



Säsongavslufning
i ungdomsalliansen
Section des jeunes, Alliance fran-

gaises ungdomsavdelning, höll på
torsdagskvällen sitt sista samman¬
träde för läsåret under lektor Fou-

' caults inspirerande ledning.
Som första nummer i det ovanligt

välfyllda och högtstående program¬
met kom den mustiga medeltidsfar¬
sen La Farce dubuvier, historien om
den förtryckte 'äkta mannen som
måste skriva upp alla sina husliga
åligganden på en pergamentsrulle
och sedan då hans hustru fallit i
tvättbaljan, kallt avvisar hennes bö¬
ner om hjälp med repliken: Det står
inte på mitt papper, Jan Lindquist
gjorde en nyanserad tolkning av den
äkta mannen, och svärmor och
hustru spelades med övertygande
crlöd av Britta Romson och Hannelore
Interstein. I såväl dekor som dräkter
hade man på ett elegant sätt gjort en
dygd av nödvändigheten och trollat
fram en stiliserad medeltidsmiljö.
Programmet i övrigt bjöd på en rad
musiknummer: en rokokosonat, am¬
bitiöst och stilfullt tolkad av violinis¬
terna Jean-Louis Tarrou och Clas-
Göran Gregefalk, ett knippe franska
örhängen i Åsa Perssons schvung-
fulla nianotolkning, en prélude av Cé-
sar Franck i mjukt och sensibelt
framförande av Barbro Nordström

ALLIANCE FRAHCAJSE
Section des Jeunes - .v

le jeudi 26 avril å 20h < *
Local: Gästrike-Hälsinge Nation

On jouera
LA FARCE DU CUVIER

M. Tjelvar Hovstadius chantera
Musique, café, etc.

Entrée: 2:— pour les membres
2:50 pour les autres.

Entrée gratuite pour les Frangais.

och som värdig avslutning några ro¬
manser av bl. a. Fauré och Debussy,
framförda med utsökt lyrisk värme
av Tjelvar Hovstadius. Våren till ära
avslutades' så. aftonen med dans.



Section des Jeunes

le vendredi 21 sept. å 20h precises.
Local: Gästrike-Hälsinge nation.

Théåtre
Film: Crin Blanc

Presentation de quelques danses
folkloriques francaises

Musique, chansons, café etc.
Entrée: 2.— pour les membres

tfSi 2.50 pour les autres
Entrée gratuite pour les Frangais. ' <

ALUANCE FSANGAISE
Section des Jeunes

le vendredi 9 novembre å 20 b
Local: Gästrike-Hälsinge nation

On jouera
Moliére

Le médecin volant
Pantomimes, musique, chansons,

café, etc. L
Entrée: 2:— pour les membres

2: 50 pour les autres
Entrée gratuite pour les Frangais ]

U. N. T.

Ungdomar spelade
Moliére fint

Section des Jeunes, Alliance Fran-
gaise's ungdomsavdelning, spelade
högt på fredagskvällen på Gästrike-
Hälsinge men det ambitiösa program¬
met blev ett lyckokast.

Den lilla teatertruppen med Eric
Michel Nilsson som regissör, dekora¬
tör och aktör — i den påhittige be¬
tjänten Sganarelles roll — genomför¬
de den lilla Moliére-farsen "Le méde¬
cin volant" i ett sobert stiliserat fram¬
förande, som skvallrade om de unga
skådespelarnas förtrogenhet med den
barraultska pantomimstil som inva¬
derat större scener än denna. I kam-
marsnärtan Sabines roll gav Marga¬
retha Ersson prov på temperament
och begåvning, Karin Larsson var en
ljuv Lucile och i enkla men stilrena
munderingar bidrog Lars Norling,
Gunnar Karlswärd och Stig Hell¬
ström till publikens hörbara belåten¬
het.

Efter ett sångframträdande av fil.
mag. G. Hellström fortsatte den ener¬
giska truppen med en egenhändigt
författad pantomim, där Jan Lind¬
kvist med sprudlande historionhumör
gestaide filuren, som tussar ihop två
rivaler för att själv hemföra den
sköna.

Sedan lektor Paul-Michel Foucault
tackat föreningens energiska klubb-
mästarinna, fil. stud. Birgitta Nor¬
denman, som lämnar sin befattning,
var det — till publikens besvikelse —

slut på den lyckade aftonen.
S—m.
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Ci,

PaHez voiss ...

Alliance Frangais slog på stort
i går kväll och bjöd in systerför¬
eningen från Uppsala till en glad
fest på kårhuset.

Sekreteraren baron Lorentz
Creutz gladdes åt den goda an¬

slutningen liksom skattmästaren
Gustav Flodin, i det dagliga
asssessor. Genomfranskt var det
från första början med en komedi
av Moliére tolkad av gästerna
från universitetsstaden. Folkdan¬
ser från Elsass framfördes av

bl. a. Elisabet Falk och Karin

Nordström, så stämningen var
god när man högg in på sand¬

wichen.
Hedersgästerna med franske

ambassadören Bonneau i spetsen
tycktes trivas, och uppsaliensar-
nas allt i allo lektor Elsa Nord¬
ström kan nog räkna med fler
besök.



• Två prydliga ungdomar frånUppsala som dansade franska folk¬danser i går på Kårhuset, Kata
rina Reuterswärd och Andrej

Dunkles.
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ALLIANCE FRANQAISE
Section des Jeunes

le vendredi l:er mars, å 20h
Local: Västmanlands-Dala Nation

Film sur la Vie d'Utrillo
Chansons, musique, café, etc.

Entrée: 2:50 pour les membres
3:— pour les autres.

Entrée gratuite pour les Frangais.



j ALUANCE FRANQAISE
I Section des Jeunes

le vendredi 28 févrieT, å 20h.
I / Local: V-Dala nation.

Film: L'amour d'une femme
Chansons, café.

Musique: Le pianiste Leif Aare.
Entrée: 2: 50 pour les membres

3: — pour les autres.
Entrée gratuite pour les Frangais.

Musikaliskt inom Section
des Jeunes

Efter ett uppehåll sedan förra vår¬
terminen samlades ungdomssektionen
av Alliance Frangaise åter till en
sammankomst i går kväll. Den ägde
rum på V-Dala, vars stora sal upp¬
fylldes av drygt hundratalet studen¬
ter och gymnasister — mest flickor,
som sed är i språkliga sammanhang.
Stearinljus i franska vinflaskor och
några äkta fransoser i islandströja
hjälpte till att förfranska miljön

kring den svenska blondheten runt
kaffeborden.

Som underhållning bjöds musik och
film, men inte vad strunt som helst.
En konsertpianist i permissionsuni¬
form, Leif Aare, som förra vå¬
ren debuterade i Stockholms konsert¬
hus, rev ned våldsamma applåder ge¬
nom att framföra Chaconne och Me¬
nuett (ur Svit nr 2) av Gunnar de
Frumerie och Chopins scherzo i b-
moll. Att han vid presentationen rå¬
kade synda mot franska grammati¬
ken väckte förstås ett sakkunnigt
fnitter, men spela — det kunde han
desto bättre. En grupp gymnasister
från allmänna läroverket sjöng ett
par franska visor, inövade och ledda

j av tredjeringaren Birgitta Skarby.
Vidare föredrogs lutsång av fil. mag.
Sten-Gunnar Hellström och långfil¬
men "L'amour d'une femme" visades.
För arrangemangen stod huvudsak¬
ligen lektor Elsa Norström och uni¬
versitetslektor Michel Foucault.

*
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Fredagen den 11 april kl. 20,00
samlas

SECTION DES JEUNES
på Västgöta nation tillsammans med

den franska sångkören
les (Kompagnons du Lutrin

Sång, musik, kaffe etc.
Entré: 2:50 för medlemmar, 3:— för

icke medlemmar, fransmän fritt.

Den franska kören
"Les Companions du L u-
t r i n", • som deltar i den internatio¬
nella gosskörsfesten, gästade i går
"Section des jeunes" av Alliance
Fran<jaise, som hade inbjudit till en
sammankomst på Västgöta nation.
Klubbmästarinnan Birgitta Melander
hälsade gästerna välkomna och man
bänkade sig sedan kring kaffeborden.
Kvällens program gick helt i sångens
tecken «ch först framträdde de fran¬
ska gästerna med bl. a. några sånger
från renässansen. De dirigerades av
M. Jean Allix och M:lle Denise
Gascuel. De franska sångerna upp¬
skattades så livligt att en liten
svensk kör i all hast improviserades
för att förnöja gästerna med några
svenska visor. Samvaron fortsatte
sedan i en mycket trevlig och ange¬
näm stämning med ännu några fram¬
trädanden av den franska kören, och
avslutades med dans.
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Fransk matutin

Skön i sin stramhet var den ma¬
tutin som de franska gästerna gav på
fredagsmorgonen. Den var koncentre¬
rad och de centrala avsnitten, bibel¬
texterna, fick skärpa och intensitet i
pastor Bernhard Charles läsning och
"commentaire". De musikaliska in¬
slagen blev uteslutande hymner, som
Companions du Lutrin från
Paris utförde skickligt under medryc¬
kande ledning av dels en kvinnlig di¬
rigent Denise Gascuel, dels Jean Allix.
Musiken var genomgående omisskänn¬
ligt fransk, det homofona dominerade.
Melodierna hade ibland ton av medel¬
tid och när organisten intonerade pre¬
ludiet och stödde församlingssången
i ps. 13 — i ett tempo som skulle pas¬
sat i domen för 75 år sedan — då
stämde det på ett sällsamt sätt väl
samman med katedralens arkitekto¬
niska ursprung. Stora orgeln fick
sätta till sina ljusskimrande register
och klangdoftens sötma fyllde valven.

Efter denna transperanta stund
steg mystiken tätare i morgontimmen
och den ekumeniska nattvardsgången
tog vid med fyra assisterande präster
vid högaltaret. Under nattvardsgån¬
gen sjöng den danska gosskören så
innerligt vackert en ljus, fager dansk
psalm — förmodligen signerad Tho¬
mas Laub.

[Wäiti &<.Cö.otuy 195



ALL1ANCE FRANCHISE
SECTION des JEUNES l?$

le mardi 11 novembre å 20h
Local: V-Dala nation

Mlle L. KARPOFF

CAUSERIE SUR LA PROVENCE
Film

Musique, chansons, ballet, café, etc.
Entrée: 2:50 pour les membres,

3: — pour les autres
Entrée gratuite pour les Frangais.

Alhance l-ran<;aise
är en förening lycklig nog att ha
verkliga förmågor bland sina med¬
lemmar i Sections des jeunes, och
vid terminens första sammankomst
bjöds förtjusande balett, fin piano¬
musik och högst välklingande solo¬
sång. Det skedde på tisdagskvällen
på V-Dala, där franskstuderande och
studenter tillhörande varierande äm¬
nesregioner samlades kring kaffebord
och levande ljus.
* De konstnärliga framträdandena
hörde till kvällens senare underhåll¬
ning, medan huvudintresset först
knöts till Provence, gom snabbteckna-
des i ord och på filmduk. Den till
Upsala nykomna franska lektorn

mlle. L. Karpoff kåserade om det!
berömda landskapet och lät därefter
visa en film med titeln Vaison la
Romaine.

* I sitt kåseri uppehöll sig mlle.
Karpoff huvudsakligen vid det histo¬
riska Provence, sådant det avspeglar
sig i monument och ruiner, medelti¬
da stadsbilder och egenartade tradi¬
tioner. Rivierans plageliv hoppade
hon helt över.

* Sång, musik och balett vidtog ef¬
ter den provengalska delen av kväl¬
len. Anita Lundgren spelade De-
bussy och Chopin med stor skicklig¬
het och ackompanjerade Agneta
Lindvalls förtjusande sångröst och
klassiska danssteg, som det t. o. m.

blev da capo på.
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ALLIANCE FRANK
Section des Jeunes

le vendredi 20 février å 20h
Local: V-Dala nation
M. Jacques Gengoux

Quelques aspect de la vie
frangaise actuelle

Musique, chansons, poémes, café, etc.
Entrée: 2: 50 pour les membres

3:— pour les autres
Entrée gratuite pour les Frangais.

Section des Jeunes av Alliance
Frangaise har hållit terminens
första sammankomst på V-Dala na¬
tion. Ordf. i Alliance Frangaise, lek¬
tor Elsa Norström, hälsade före det
trevliga och omväxlande program¬
met fil. mag. Sten-Gunnar Hellström
välkommen som ledare för ungdoms¬
sektionen. Därpå inledde M. Jacques
Gengoux programmet med att i kå¬
seriets form intressant och medryc¬
kande ge några aspekter på franskt
liv av i dag. Siv Nordlund sjöng någ¬
ra franska 1800-talssånger och be¬
lönades med blommor och långa
applåder liksom Barbro Aversten,
som deklamerade lyrik av Paul Gé-
raldy och Jacques Prévert. Den gla¬
da och givande sammankomsten slöt
med dans.

L*Alliance Frangaise de Stockholm
La Section des Jeunes de 1'Alliance Frangaise d'Upsal
et Stockholms Borgarskola

vous invitent a une soiree PROGRAMME:

theatralEj qui durd lieu le
Z

jeudi 9 avril a 20 k cTdns ld

grdndesdlle Je Stockholms

Interpretation de chansons popularies frangaises
par mademoiselle siv nordlund, et pre¬
sentation par mademoiselle lydia karpoff
de la piéce d'Anouilh: Cécile ou l'Ecole des Peres
jouée par les membres de la Section des jeunes
de PAlliance Frangaise Upsal

borgarskola Décors: Uppsala Studentteater

Entrée gratuite; cette invitation servira comme carte d'entrée



Upsalateater i Stockholm
• Ungdomssektionen av Alliance

Frangaise d'Upsal har spelat fransk
teater i Stockholm på inbjudan av

stockholmsalliansen. Upsalastuden- i
terna Ingrid Hultkrantz, Karin Nor-
ström, Sune Watell, Anders Altberg
och Göran Rylander framförde på
torsdagen i Borgarskolan en pjäs
av Jean Anouilh, "Cécile ou 1'Ecole
des Peres". Pjäsen presenterades
först för publiken av universitetslek¬
torn M:lle Lydia Karpoff, som också
lett inövandet av stycket i samarbete
med några medlemmar av Studenttea¬
tern. Dekoren hade utförts av skå¬

despelarna själva.
9 Detta var andra gången, som up- j
salaalliansens Section des Jeunes I
framfört en fransk pjäs inför Alliance s

Frangaise de Stockholm. Första gån-/
gen skedde detta för två år sedan, då
man spelade en medeltidsfars samt
ett stycke av Moliére, "L'amour mé-
decin".

9 För dem som önskar se "Cécile ou

1'Ecole des Peres" i Upsala, bjuds
tillfälle på tisdag 14 april, då pjäsen
framförs inför hela Alliance Fran-

gaise på Västgöta nation. Program¬
met då kommer även att omfatta mu¬

sik av blåsare.

Uppsalafraiiska i
Anouilhpjäs

Den sällsynt livaktiga Alliance Fran-
faise hade pä fredagskvällen införskri-
vit sin juniorsektion från Uppsala, La
Section des Jeunes de l'Alliance Fran¬
chise d'Upsal som det heter pä kultur-
språket. Under ledning av mademoi-
selle Lydia Karpoff hade ett antal stu¬
denter med beundransvärt uttal inövat
Anouilhs pjäs Cécile ou 1'Ecole des
Péres där ungdomlig oskuld och för¬
äldragenerationens nattsvarta cynism
framfördes i rokokoperuk och med alla
franska hjälpverb i rätt form. Som in¬
ledning sjöng mademoiselle Siv Nord¬
lund med mycket behag några franska
sånger. Alliancens ordförande baron
Lorentz Creutz, med hederslegionen i
knapphålet, kunde räkna in en stor och
entusiastisk publik av vänner och gyn¬
nare i Borgarskolans stora sal.

ALLIANCE FRANCAISE

Soir^e thé£trale
h

le mardi lA avril a 20 i159
Local: Västgöta nation

ANOUILH

Cécile ou l*École des Peres

Régie: Mlle Lydia Karpoff et M. Lars Löfgren
Décor: Uppsala Studentteater

Danse
Entrée: 2:- -pour les membres

5:- pour les non-membres
2:- pour les étudiants et la jeunesse

scolaire.



ALLIANOE FRANQAISE
Tisdag den 14 april kl. 20//4j'

Lokal: Västgöta nation.
JEAN ANOUILH

CÉCILE

L'ÉCOLE DES PÉRES
spelas

av

medlemmar i Section des Jeunes.
Pjäsen presenteras av

Mademoiselle Lydia Karpoff.
Musik av träblåsarkvartett.

Sång av fil. stud. Caisa Ljung.
Dans.

Entré: 2:— för medlemmar, studen-
ter, skolungdom . — 3: — för övriga.

Anouilhs "fadersskola*'
komedisuccé i AUiaricen

Västgöta nation var i går åter
platsen för studentikos scenkonst.
Denna gång lät Alliance frangaise
sina unga krafter pröva i en pjäs av
Jean Anouilh: C é c i 1 e o u L'é c o 1 e

des péres. Den gammaldags triv¬
samma festsalen räckte inte för den
publik som strömmat till. Man stod
och man hukade i vrår och fönster¬

nischer, och trots öppna dörrar och
fönster och ett stärkande drag svet¬
tades folket i kapp. Förståelsen ver¬
kade fullkomlig, det skrattades pa¬
risiskt och applåderades på upsala-
manér inför öppen ridå, som det förr
alltid hette. Nu fanns ingen ridå och
lika gott det. Publiken fick redan
från början beundra de fyndiga de¬
korationerna och hur skickligt regin
förstått att utnyttja de mycket be¬
gränsade scenmöjligheterna.

Anouilhs Fadersskolan skrevs 1954
och har just nu framgång i Paris
med Anouilhs egen dotter som Cé-
cile. Den stora rollen är Monsieur
Orlas, en man på 40 år och enligt
den unge Le Chevaliers sätt att se
således med ena benet redan i gra¬
ven. Trots detta är gubben oförsynt
nog att slå sina lovar runt sin sjut¬
tonåriga dotters tjugotreåriga guver¬
nant Araminthe — det är noga med
åldersbegreppen.

Som vanligt broderar Anouilh med
världsberömd teknik på en amorös
handling, som efter många fina ord¬
fyrverkerier mynnar ut i en presum¬
tiv enlevering, ironisk men ändå
känslobräddfull. Allt slutar lyckligt,
dock inte banalidylliskt utan med
bitterljuva förbehåll. Slutrepliken
klingar mycket anouilhsk: J'y compte
bien, monsieur. Mais j'ai bien ré-
fléchi å tout ce que m'a dit mon
pére tout å 1'heure... J'etais bien
naive en effet ... Je crois, toute ré-
flexions faites, que c'est moi qui
vous ferai souffrir. Det är Cécile
som för ordet. Själva nyckelscenen är
väl den då Monsieur Orlas "talar ut"
med Cécile.

Det fanns således många tillfällen
för de förbluffande välspelande da¬
merna och herrarna i Alliancens See-

i 7*'

*
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Scenbild ur Cécile.

tion des Jeunes att briljera med sina
språkkunskaper. Inte minst glänste
Araminthe och Cécile — den senare

fick öva hela uttrycksskalan från den
temperamentsfulla entrén till de dot¬
terligt undergivna: Oui, papa.

Före föreställningens början mu¬
sicerade en kvartett med all den
elan man kunde begära. M:lle Lydia
Karpoff presenterade Anouilh på ett
lika opretentiöst som elegant sätt. I
går fick publiken själv bestämma
färgen: piéce rose, piéce noire? De
flesta tyckte nog att Alliancen ska¬
pat en briljant representation. Och
genom de öppna fönstren blandade
sig dagens motorslammer med den
sirliga deklamationen från Louis XV

bourgeois — mais aussi faux que
possible. Ordf. lektor Elsa Norström
överlämnade sköna hyllningsbloms¬
ter till instruktör, regissör och age¬
rande.

Och så blir det väl repris för dem
som inte fick plats i går.

Les deux.
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Sectson des Jeunes

seglar i medvind
Inom det mycket livaktiga Alliance

Frangaise här i Upsala arbetar sedan
snart sex år tillbaka en ungdomssek¬
tion, den s. k. Section des Jeunes,
vars verksamhet är värd all upp¬
märksamhet. Alliancen anordnar re¬

gelbundet föreläsningar och program,
som alltid har sin mycket tacksamma
publik. Vid årsskiftet 1952—53 påpe¬
kades emellertid från studenthåll att
man önskade ett forum där de fransk¬
studerande kunde komma samman vid
ett kvällsprogram av mera varieran¬
de och gärna underhållande karaktär.

Man vände sig till Alliancens in¬
spirerande ordförande lektor Elsa
Norström, som genast tog itu med
saken och på hennes initiativ starta¬
des Section des jeunes i februari
1953. Ledare blev den bl. a. från ra¬

dion välkände Jacques Gengoux, som
1955 efterträddes av universitetslek¬
tor Foucault. Sedan 1958 år fil. mag.
Sten-Gunnar Hellström ledare för
verksamheten. Första tiden höll man

till på Lindska skolan men de sista
åren har sammankomsterna förlagts j
till olika nationslokaler.

Och vad bjuds ? Mag. Hellström och
klubbmästarinnan fil. stud. Birgitta
Melander omtalar att man spelat
mycket teater. Pjäser av bl. a. Mo-
liére, Musset, Courteline, Bagnol och
Anouilh har med framgång spelats.
Senast i våras framfördes Anouilhs
Cécile ou L'ecole des péres, som ock¬
så spelades på Borgarskolan i Stock¬
holm. I huvudstaden har man gäst¬
spelat ett par gånger och sektionen
är redan inbjuden av stockholmsalli-
ancen att framföra en kommande
pjäs. Här finns alltså möjlighet för
teaterintresserade franskstuderande
att spela!

Musikaliska inslag har sällan sak¬
nats i programmet. Vi gästades en
gång av en hel fransk kör, och allt
som oftast bjuder vi på visor, piano-
eller ensemblemusik. Föredrag, kåse¬
rier, film är ofta återkommande pro¬

grampunkter och vi vill sammanfatt¬
ningsvis säga att utom underhållning
är det vår mening att det vi bjuder
på även skall så att säga ge någon¬
ting, och ha ett visst kulturellt värde.
Section des Jeunes vänder sig i för¬
sta hand till de franskstuderande
men vi har ofta haft glädjen att se

gymnasister från högsta ringen och
andra intresserade ibland oss.

På fredag kväll gästas Section des
Jeunes på Västgöta nation av ingen
mindre än Gaston Philipsson, som

kåserar och underhåller. Vi kommer

också att visa en alldeles nyinspelad j
färgfilm om den unge franske måla- j
ren Buffet, som med ett slag blivit 1
berömd och nu är en konstnär på '
modet. * j



[ ALLIANCE FRAKQAISE
SECTION DES JEUNES\/ffi

le vendredi 16 octobre å 20 h
local: Västgöta nation.

Divertissement par M. Gaston
Philipson

Film, musique, danse
Entrée: 2:— pour les membres

3:— pour les autres
gratuite pour les Frangais.

On servira des sandwiches,
de la biére.

Alliance Francaise
Section des Jeunes /7 / /

le dimanche 29 novembre < 20
å Västgöta nation.

Film commenté par M. Grand-
Clément

Musique exécutée par Mme R. Cho
Danse

Entrée: 2:— pour les membres
3:— pour les autres
gratuite pour les Fran¬
gais.

On servira des sandwiches
de la biére.

Section des Jeunes
inom Alliance Frangaise har haft
sin första, mycket trevliga, sam¬
mankomst för terminen på Västgöta
nation. Anslutningen var stor och
det intressanta och roliga program¬
met bidrog till att en mycket god
"ambiance" snart infann sig. Kväl¬
lens två gäster var Francise Grand-
Clément och Gaston Philipson, den
sistnämnde välkänd från radion.

M. Grand-Clément gav en presen¬
tation av den just nu i de flesta
franska kretsar uppskattade måla¬
ren Bernard Buffet. Denne har
gjort dekoren till Sagan-baletten och
tal. placerade in Frangoise Sagan
och Buffet i en generation, som kän¬
netecknas av en pessimism, som
dock inte är romantikernas — den
leder inte till förtvivlan utan är
objektiv. Denna nya generation tar
avstånd från all lyrism och har en
nykter, vardaglig syn på tingen.
Detta drag framträdde också tydligt
i den vackra och instruktiva film om
Buffet, som följde på anförandet.

M. Philipson svarade för kvällens
mera underhållningsbetonade inslag
och hans sånger omväxlade med
anekdoter formade sig till en av au¬
ditoriet mycket uppskattad enraans-
teater. Efter själva programmet
blev det förtäring och kvällen slöt
med dans.



Sedion des Jennes
av Alliance Frangaise hade på
söndagen en sammankomst på
Västgöta nation. Som vanligt
bjöds på ett trevligt och välkom-
ponerat program. M. Grand-Clé-
ment inledde med att presentera
en mycket intressant färgfilm:
"La tapisserie de Bayeux".

Bayeux-tapeten, eller "Drott¬
ning Mathildes gobeläng", som
den också kallas, är en väldig
väggbonad som finns bevarad i
domkyrkan i Bayeux, en liten
stad i Normandie. Tapeten, som
är 50 cm. bred och 70 m. lång
utgöres av en linneväv med ylle¬
broderier i 8 färger. Den är av
mycket gammalt datum och skild¬
rar händelser som tilldrog sig på
1000-talet. Huvudpersonen är
Wilhelm Erövraren och den vik¬
tigaste episoden slaget vid Has¬
tings, vilket skildras mycket liv¬
fullt. Fullt sanningsenlig är dock
inte tapetens berättelse, vilket
M. Gi'and-Clement påpekade i
sin inledande intressanta kom¬
mentar till filmen. "Man skulle
kunna kalla den det första
exemplet på propaganda, sade
han, det är en äventyrsroman, en
släkting till hjältesagorna."

Kvällens andra gäst var Mada¬
me Cho, som stod för kvällens
musikaliska programinslag. Med
några stycken av Debussy, Ravel,
G. Fauré och Darius Millaud gav
hon ett förnämligt tvärsnitt av
fransk pianomusik. Hennes fram¬
förande präglades av stor ut¬
trycksfullhet och starkt person¬
ligt engagement, och att upp¬
skattningen var stor från audito¬
riets sida, vittnade de långa
applåderna om. Mycket trevliga
var också Mme Cho's kommenta¬
rer till de stycken hon spelade.

Efter programmets två huvud¬
punkter bjöds det på förtäring
och så vidtog dansen.

Alliance Fran;aise
Section des Jeunes

Le 11 mars å 20 h å Smålands
nation Causerie faite par M:me
Rose Osvald-Sirén sur: Littéra-
ture et alittérature, contemporai-
nes. Musique.

Entrée: 2:— pour les membres,
3:— pour les autres, gratuite

I pour les Frangais.



Mme Osvald Siren
till Alliancen

Om modern fransk litteratur
håller Mme Rose Osvald Sirén en
föreläsning på fredag inför Alli¬
ancen Section des Jeunes. "Litté-
ture et alittérature contemporai-
nes" kallar hon sitt föredrag.

Mme Osvald Sirén är redan
välkänd i Uppsala och mycket
uppskattad att döma av det stora
antal åhörare som tidigare sam¬
lats för att lyssna till hennes fö¬
reläsningar inför Alliance Fran-
gaise och på Maison de France.
Mme Osvald Sirén är maka till
prof. Osvald Sirén, f. d. intendent
på Nationalmuseum, och hon har
varit bosatt i Sverige sedan 1927.
Under denna tid har hon gjort
en storartad insats för att spri¬
da kunskap om franskt språk och
fransk kultur. Från 1933 till 1943
höll Mme Osvald Sirén fem kur¬
ser i radio, och de föredrag som
ingick i dessa har hon publice¬
rat i "Invitation å la littératu-
re", 1942, och "Nouvelle invita¬
tion a la littérature", 1943. Un¬
der tiden 1933—42 var hon lektor
vid Stockholms högskola. Mme
Osvald Siréns föreläsningsverk¬
samhet har varit, och är fortfa¬
rande, av mycket stor omfatt¬
ning, antalet föredrag som hon
hållit, huvudsakligen på Stock¬
holms borgarskola, alltsedan 1931,
passerade för länge sedan 1,000-
talet. Hon är också, sedan början
av andra världskriget, engagerad
av Institut Frangais, där hon un¬
der flera år gav serier av före¬
läsningar i fransk konsthistoria.

Mme Osvald Sirén har också
gjort flera långa utlandsresor,
vilka två gånger fört henne jor¬
den runt och gett henne tillfälle
att se bl. a. Amerika, Japan och
Kina. Särskilt minns hon sin för¬
sta resa till det sistnämnda lan¬
det, då hon som reskamrat genom
hela Asien hade Sven Hedin.R. J.

Modern fransk litteratur
En intressant orientering i mo¬

dern fransk litteratur gav M:me
Rose Osvald Sirén inför Section
des Jeunes i Alliance Frangaise,
som hade samlats på Smålands
nation på fredagen.

M:me Osvald Sirén inledde sitt
kåseri, "Littérature et alittérature
contemporaines", med en hastig
återblick på en rad författare,
som inte är alldeles moderna, men
som utövat ett stort inflytande på
den nuvarande litterära genera- i
tionen: Claudel, Gide, Colette,
Bernanos, Proust, Girandoux och
Valéry. Hos de båda sistnämnda
kan man finna tendenser som pe¬
kar fram mot den senaste "olitte¬
rära" litteraturen, som endast
konstaterar fakta, vars stil är na¬
ken och saknar utsmyckning och i
vilken det absurda i tillvaron är
ett ofta återkommande tema. Vid
sidan av denna riktning lever na¬

turligtvis fortfarande kvar den |
"klassiska" litteraturen, den som
ofta har ett rikt och blomstrande
språk och som gärna appellerar
till vårt minne för skönhet. Bland
dess företrädare nämnde M:me
Osvald Sirén bl. a. Montherlant,
vars teater f.. n. är mycket popu¬
lära och som ofta framträder som
vår tids samvete, Anouilh, vars
popularitet nu något har dalat,
Simenon, just nu mycket omdis¬
kuterad men skapare av flera
fascinerande böcker, Sartre och
Frangoise Sagan, som skulle ha i
blivit och förblivit ett stort namn,
om hon hade nöjt sig med sin
första bok, "Bonjour tristesse", j
ett mästerverk, enligt M:me Os- j
vald-Sirén. En av de första före- ;
trädarna för den "olitterära"
strömningen var Albert Camus, 3
som skrev "Främlingen" innan
termen "olitterature" ännu fanns.
Den som skapade denna beteck¬
ning var Claude Mauriac, son till
Frangois Mauriac, och han be¬
handlar i ett arbete om den mo¬
derna strömningen dess mera
framstående representanter som
Samuel Becket, Henri Michaux,
Robbe-Grillet och Mickel Butor,
den senare nästan chockerande i
sitt fotografiska återgivande av
verkligheten med dess obetydli¬
gaste små detaljer.

Efter M:me Osvald Siréns revy
av moderna författare framträd¬
de herr Adam Taube med musik
på gitarr, som rönte stor upp¬
skattning. Sammankomsten avslu¬
tades med en lätt supé.



Alliance Francaise
Soirée théatrale le mardi 29

a 20 h precises. Local:
Stockholms nation.

Alfred de Musset: Un Caprice
joué par des membres de la Sec-
tion des Jeunes. Régie: Mlle Ly¬
dia Karpoff. Musique.

Entrée: 2.— pour les membres,
les étodiants et la jeunesse sco-
laire 3.— pour les non-membres.

Ungdomar i Alliance frangaise spelar Musset. Fr. v. Roland Edwardsson, Angelica Camp¬
bell, Ulla Plåten och Anna-Lena Holmgren.



Teater, amtrassadörsbesök
i Alliance Francaise

Prominenta gäster får Alliance
Frangaise i Uppsala på tisdag
29 mars då franske ambassadören
med maka samt kulturattachén
vid franska ambassaden kommer
till Uppsala i samband med en
teaterafton i Alliancens regi på
Stockholms nation.

Några studenter, medlemmar i
Sectiön des Jeunes, framför en
pjäs av Alfred de Musset: "Un
caprice". Denna hör till Musset's
mer kända enaktare, och den spe¬
las mycket ofta på den franska
nationalscenen, Comédie Fran¬
gaise, i Paris. Den uppsaliensiska
versionen har inövats och fram¬
förs under ledning av franske
lektorn, Mlle Lydia Karpoff, som
nu för andra året i följd leder
teaterverksamheten i Section des
Jeunes. Denna vilar på en gam¬
mal tradition; åtskilliga franska
pjäser har under årtiondenas lopp
iscensatts av Alliancen här i
Uppsala, och särskilt livligt har
teaterintresset varit sedan ung¬
domssektionen bildades 1952. Vid

i ett par tillfällen 1957 och 1959
har uppsalaungdomarna gästspe¬
lat inför Alliance Frangaise i
Stockholm, och med stor fram¬
gång. .På repertoaren stod då bl.
a, Anouilh-njäsen "Cécile on
l'Ecole des Peres" och "Le mé-
decin volant" av Moliére. På tis¬
dagskvällens program står även
musik av en träblåsarkvartett,
och för dem som önskar serve¬
ras en lätt supé.

Till ytterligare en samman¬
komst bjuder Alliance Frangaise
redan samma vecka, fredagen 1
april, då föreningen gästas av
M. Guy Dum r. M. Dumur är en
känd litteratur- och teaterkriti¬
ker, och han håller föredrag över
ämnet: "La Jeune France."

R. J.



*

Festlig kväll hos Alliancen
Av stadens många kulturella föreningar är ingen mera liv¬

aktig än Alliance fran?aise, och tack för det i dessa tider när det
fransyska språket sätts på sparlåga av dem som makten hava.
I går bjöds medlemmar och andra intresserade åter på en triv¬
sam sammankomst, en soaré med teater och musik på Stockholms
nation, som fick glans genom besök av den nye franske ambas¬
sadören greve de la Chauviniére — hans första visit i föreningen.
Ordf. lektor /Elsa Norstrom

kunde även bjucfa välkommen åt
kulturattachén vid Franska insti¬
tutet M. Cheval jämte maka samt
Alliancens svenske generalsekrete¬
rare baron Creutz. De och orts-
borna, som kommit tillstädes i
talrik skara, bjöds på en särdeles
angenäm underhållning av före¬
ningens yngre falang, Section des
jeunes — med berättigad stolthet
presenterad av lektor Norström.

Alfred de Musset stod på pro¬
grammet med ett av sina mest
älskvärda och omtyckta kortare
stycken, proverbet "Un caprice".
Det är det lärorika' spelet om en
trogen ung fru som älskar sin
fladdrige make till övermått och
hennes kloka väninna som leder
mannen åter in på den äktenskap¬
liga stigen, allt med hjälp av två
virkade börsar, en blå och en röd.

En lek med känslor och ord, ele¬
gant, luftig, spirituell — tacksamt
material för virtuoser att demon¬
strera talangerna i. Men också för
amatörer att spela upp, när de
går till verket med hängiven iver
och varm känsla för sitt ämne.
Sämt klok ledning, inte att för¬
glömma. Regissören Mlle Lydia
Karpoff bör helt visst ha mycket
stor del av äran för det lyckliga
resultatet. Hon har gett föreställ¬
ningen flykt och grace, man tror
på personerna och konflikten till
trots för vissa nödlösningar i de¬
koren —- det är amatörteater på
mycket god nivå.

Men fältherren vinner inte sla¬
get ensam, han måste också ha
tillförlitliga trupper att föra i el¬
den.

_ De unga aktörerna gjorde
förträffligt ifrån sig. Först och
främst talade de en franska som

flöt tydlig och välljudande och

samtidigt gott karaktäriserade
gestalterna. Damerna i sina pryd¬
liga rober från Stadsteatern stod
fint emot varann: Angelica
Campbells fru Mathilde allvarlig
och rörande i sin uppriktiga hän
givenhet, Anna-Lena Holmgrens
mera världsvisa väninna kokett
och temperamentsfull, väl skickad
att sätta dumma karlar på plats.
Kavaljeren mellan de två gavs
med all nödig självbelåtenhet av
Roland Edwardsson. Även den
uppvaktande tjänarinnan Ulla
Plåten bör få sitt namn i tryck.
Prestationerna var så väl sam¬

stämda och gav ett så behagligt
nöje at stycket inte borde för¬
svinna med denna enda represen¬
tation. En repris rekommende¬
ras, och alla franskintresserade
som inte var med i går rekom
menderas att gå dit.

Men med Musset-pjäsen var
inte underhållningen slut. Solo
sång till piano av fröknarna
Björkman och Svanfeldt följde,
Adam Taube lekte på luta, och
Madrigalkören framförde tre skö¬
na nummer, utsökta i ton och
stämning, så typiskt franska i
sin klara delikatess — värdig
kulmen på en angenäm afton.

Erngisle.



L'ALLIANCE F R A N AISE DE STOCKHOLM
LA SECTION DES JEUNES DE L'ALLIANCE FRANgAISE

D 'UPSAL ET STOCKHOLMS BORGARSKOLA

vous invitent å une

SOIREE THEATRALE, /f ;

qui aura lieu le vendredi 22 avril å 20 h.
dans la grande salle de

STOCKHOLMS BORGARSKOLA

Kungsstensgatan 2

Programme:
UN CAPRICE

D'ALFRED DE MUSSET

piéce jouée par les membres de la Section des jeunes de l'Alliance Frangaise
d 'Upsal.
Régie: Mademoiselle Lydia Karpoff. Costumes : Uppsala Stadsteater.

Entrée gratuite; cette carte d'invitation servira comme carte d'entrde.



Uppsalastudenterna
spelar iranskt

I Stockholms borgarskolas stora
sal framför några uppsalastuden¬
ter i kväll en fransk teaterpjäs,
"Un caprice" av Alfred de Musset.
Aktörerna är Angelica Campbell,
Anna-Lena Holmgren, Ulla Plate
och Roland Edwardsson, alla med¬
lemmar av Section des Jeunes av
Alliance Frangaise, och som in-
bjudare till gästspelet står Al¬
liance Frangaise i Stockholm och
Stockholms borgarskola. Pjäsen,
som har inövats under ledning av
universitetslektor Lydia Karpoff,
har tidigare med stor framgång
framförts inför uppsaliensisk pu¬
blik, på Stockholms nation.

Medlemmar av Alliance Fran¬
gaise i Uppsala har redan vid
tidigare tillfällen spelat fransk
teater i Stockholm. Senast sked¬
de detta förra året då man fram¬
förde "Cécile ou l'école des péres"
av Jean Anouilh; vid ett gästspel
1957 stod en medeltidsfars och
Moliére-pjäsen "Le médecin vol-
ant" på repertoaren.

Kvällens stycke är en enaktare,
en av Musset's mest kända, som
ofta framföres på Comédie Fran¬
gaise i Paris. Den kommer att
presenteras för publiken av uni¬
versitetslektor J. C. Coquet.

Mussetpremiar
Un Caprice, Alfred de Mussets

graciösa kärlekskomedi, som blivit
franska statens mest omhuldade re¬
presentationspjäs vid besök av pro¬
minenta personligheter, gavs i går
kväll på Stockholms Borgarskola
för en lika ungdomlig som entusias¬
tisk publik. Den ingick i Alliance
Francaises vårprogram och hade
lockat mer folk än man tror, trots
att den spelades på originalspråket.

Den känsliga kärleksintrigen gavs
med inlevelse av fyra uppsalastu¬
denter, Karl Edwardson, angelica
Campell, Lena Holmgren och Ulla
Plate i kostym från Uppsala stads¬
teater. Regissör var fransyskan Ly¬
dia Kaipoff.



Gide-film

Section des Jeunes
le lundi 28 novembre å 20 h.

local: Gotlands nation
Film sur André Gide

commenté par M. Grand-Clément
Chansons exécutées par Madame
Grill. Poémes lus par M:lle Silvie

Grünberg.
Entrée: 2:— pour les membres,
3:— pour les non-membres, gra-

tuite pour les Frangais.
On servira des Sandwiches,

de la biére.

Section des Jeunes, av Alliance
Frangaise bjöd på måndagskvällen
på ett omväxlande och synnerligen
underhållande program vid en sam¬

mankomst på Gotlands nation. Kväl- .

len inleddes med en film om och
med André Gide. Filmen, som till

i största delen inspelats under hans
sista levnadsår gav en bild av den
åldrade och av sjukdom märkte för¬
fattaren, men belyste också olika
episoder ur hans tidigare liv: bl. a.

hans vistelse i Nordafrika och hans
vänskap med Paul Valéry.

Efter filmen gav H. Grand-Clé¬
ment en kort analys av Gides verk.

Nästa punkt på programmet var

fru Grill som sjöng en mängd fran¬
ska sånger från 1400-talet fram till
Prévert. Som avslutning på kväl¬
lens underhållning läste fil. stud.
Silvie Grünberg méd inlevelse någ¬
ra dikter av Jacques Prévert. Där¬
efter gemytlig samvaro kring en
smörgås och ett glas öl.

I



Alliance Fran<?aise
(Section des Jeunes)

/ rfIs j

Tisdag den 28 mars kl. 20 på Västgöta Nation
Fransk teatersoirée

Kåseri av Univ.lektor J.-C. Coquet
Sångprogram av Christiane Sauton-Axelsson
Georges Courtelines enaktare "Les Boulingrin"
spelas av uppsalastudenter. RegissevaC och pre¬
senterad av M. Grand-Clement.
Entrée! Medlemmar 2:-

Övriga 3:-
Välkomna!

Styrelsen

Västgöta nat'on tisd. 28 mars kl. 29
THÉATRE

Courteline: "Les Boulingi'in"
Chansons
Causerie

Biére et Sandwiches.
Entré membre 2:— kr., non-

membre 3 kr.

r •>
Fransk komedi
Den årligen och vårligen åter¬

kommande teatersoarén, vilken
i anordnas av Section des Jeunes

inom Alliance Franchise, äger
rum tisdag kväll. Den livaktiga
föreningen har denna gång sam¬
manställt ett trevligt program.
Nu presenteras Georges Cour¬
telines enaktare "Les Boulin¬
grin". Den spelas av Uppsala¬
studenter och har regisserats av
M. Francis Grand-Clément, vil¬
ken före själva pjäsen håller ett
kortare föredrag om Courteline
och teatern på den tiden. Dess¬
förinnan har publiken fått höra
ett kåseri av universitetslektor
J-C Coquet och Christiane Sau¬
ton-Axelsson berätta om och
sjunga sånger och visor av Léo
Ferré. Den mest kända av dennes
visor är väl kanske "Paris Ca¬
naille".

Uppsala-Alliancens teaterföre¬
ställningar har uppmärksam¬
mats även utanför Uppsala och
i Stockholm har man gästspelat
flera gånger. I år får Sundsvall
den äran.

Det har varit en mycket stor
publiktillströmning till dessa
teatersoaréer de senaste åren och
alla Uppsalas franco-philer upp¬
manas infinna sig i god tid på
Västgöta för att försäkra sig om
plats tills föreställningen börjar

I kl. 20.



Soaré på franska

Sven-Johan Spanberg, Silvie Grünberg och Jarl Ekman
spelar fars av Courteline i Alliance Franqaise

Glättig och växlingsrik underhållning i de fransyska färgerna bjöds
på tisdagskvällen av ungdomssektionen inom Alliance Frangaise på
Västgöta nation, och en talrik publik lät sig väl roas inom högtids¬
salens anslående ram av dekorativa stadsvapen och idylliska land¬
skapsutsikter. Bilder från nejder med gammal kultur och alltså väl
samstämda med programmets ord och toner som också rotats i ett
gammalt kulturland. Ett ännu mycket äldre än Västergötland.
Motsättningen mellan kultur och I

"C' est si bon", som slutvisan sa —

ja, allt var ganska gott. Tanken for
iväg till Edith Piaf och Patachou.

Sprallig avslutning bjöd sedan
Georges Courtelines enaktsfars "Les
Boulingrin", framförd av tre upp¬
salastudenter i regi av M. Francis
Grand-Clément. Regissören förbe¬
redde uppspelet genom en snabb¬

natur, fransk kulturmedvetenhet
och svenskt natursinne, kom uni¬
versitetslektor J.-C. Coquet in på i
det spirituella kåseri, varmed han
inledde aftonen. Temat gällde an¬

nars nyttan av att läsa moderna j

översikt av den franska farsens his¬
toria alltifrån italieninspirerad com-

Så var det dags för den lättare media del1 'arte tiU vara dagars
underhållningen. Den bestod av bå- Ionesco — en mycket trevlig exposéde vissång och teaterspel, två konst- som kanske bara kom Courtelines
grenar som är sa särskilt kära för stycke att te sig lite väl enkelt idet franska folket. Mme Christiane sammanhanget. Men visst fanns detSauton-Axelsson från Institut Fran- lustiga poänger i detta skämt omgais i Stockholm framförde ett rik- en snyltgästande ungkarl som råkarligt urval chansoner av kompositö- ut för hugg och slag från ett parren Léo Ferré, föga känd här i lan-;grälsjuka äkta makar i stället förspråk, och bland många tankvär- det men alldeles avgjort väl värd i behagliga förfriskningar i den in-da funderingar fäste man sig vid j att bli populär. Sa melodiösa och bjudande spiselvrån. De tre prota-påpekandet att för att lära sig be- medryckande tedde sig hans visor gonisterna bollade berömvärt ledigt

•UK—i,. A xu _1 sångerskans finstämda och inlev- med de snabba dialogerna. Munterthärska ett främmande språk, måste
man först ordentligt känna till sitt
eget.

dialogerna.da återgivning. Där steg fram äls- siut på en underhållande kväll.
; kände i Paris och Le Havre, artist-
[livet apostroferades och markna-
idernas glada gyckel, det var vemod t

I och munterhet i lättfångade rytmer. |

Erengisle.



FRANSK TEATERAFTON

Alliance Francaise i Sundsvall
hade på lördagen besök av en tea¬
tergrupp ur Alliance Francaises
ungdomssektion i Uppsala. Ungdo¬
marna är studenter från Uppsala
och uppförde en fars "Les Boulin-
grin" av Courteline regisserad av
M. Francis Grand-Clémot som ock¬
så presenterade boulevardteatern i
Paris. På bilden ovan syns en mat¬
ningsscen ur skådespelet med de
agerande Silvie Griinberg, Kjell
Ahnland och Sven-Johan Spåirjberg.
Efter teaterstycket följde supé.



Alüance Franfaiss
Section des Jeunes

å Västgöta nation le 24 octobre
å 20h

Causerie de
M. Philippe Royére

La vie des étudiants frangais
Duel littéraire

Professeurs eontre étudiants
Danse

Entrée: 2:— pour les membres,
3:— pour les non-membres, gra-
tuite pour les Frangais

On servira des Sandwiches, de
la biére.

Litterär frågesport. Som
motståndare i en litterär fråge-
sport, arrangerad av La Section
des jeunes de 1'Alliance frangaise,
möts på tisdagskvällen på Väst¬
göta nation ett lag universitets¬
lärare och ett lag studenter. Fem
har ställt upp i varje lag. På pro¬
grammet står också ett kåseri av
Svenska institutets stipendiat Phi¬
lippe Royére: La vie des étu¬
diants frangais. Kvällen avslutas
med dans. Programledare är för

första gången fil. kand. Jarl Ek¬
man, som efterträder fil. mag.
Sten-Gunnar Hellström.

Fransk underhållning
Section des Jeunes av Alliance Frangaise d'Upsal inledde på

tisdagkvällen sin verksamhet för hösten med ett omväxlande
och underhållande program på Västgöta nation.
M. Philippe Royére gav några

intressanta synpunkter på de
franska studenternas liv och vill¬
kor. Han redogjorde för de svå¬
righeter som det franska skolvä¬
sendet har att brottas med och

som studenterna möter vid uni¬
versitetet. Bristen på lokaler är
stor, likaså bristen på bostäder
för studenterna. I Paris, som är
centrurp för Frankrikes intellek¬
tuella liv, har detta haft till följd
att studenterna efter 4 års stu¬
dier "tvångsförflyttas" till uni¬
versitet i landsorten — företrä¬
desvis Grenoble och Rouen.

M. Royére påpekade helt pessi¬
mistiskt att den franske studen¬
ten i allmänhet inte väntar sig
mycket av livet — de svårigheter
han har att bemästra är stora
under hela studietiden — den
långa militärtjänsten är ett an¬
nat stort problem. En ljuspunkt
i studentlivet är dock umgänget
på kaféerna, slutade M. Royére,
något som de svenska studenter¬
na saknar.

Därpå följde en jämn, men än¬
då spännande "litterär duell" mel¬
lan en grupp lärare bestående av

prof. Hasselrot, doc. Rankka och
Edgren samt lektor Pasquali och
ett elevlag bestående av Maj
Karsten, Anna Boethius, Jan
Sanzelius, Sven Björkman och
Kjell Ahnland. Frågeledare var
fil. kand. Jarl Ekman och i juryn
satt lektor Norström och lektor
Thompson.

Efter tävlingen följde smörgås
och öl och kvällen avslutades med
dans till franska skivor.



AEIiance Francaise
Section des Jeunes

å Västgöta nation le 7 décembre
å 20h

Causerie de

Monsieur Patrice Thompson
La situation du frangais
dans le Moyen-Orient

Örjan Ekman de Stockholm
Musique francaise classique. Guitare

Chansons
Danse

Entrée: 2: — pour les membres, 3: —

pour les non-membres, gratuite pour
les Frangais.

On servira du café.

Section des Jeunes
av Alliance Frangaise bjöd på tors¬
dagskvällen på underhållning på
Västgöta nation. Det innehållsrika
programmet, som presenterades av
fil. kand. Jarl Ekman, omfattade
både föredrag, musik och dans.

Kvällen inleddes med Monsieur
Patrice Thompsons föredrag över
franskans ställning i Mellersta
Orienten. M. Thompson som själv
tillbringat några år i både Turkiet
och Egypten redogjorde för de

i franska språktraditionerna i dessa
länder. Franskan har länge varit
huvudspråket framför allt inom
aristokratin. Men nu hotar både
denna samhällsklass och med den i
viss mån franskan att försvinna till
förmån för dels engelskan och dels
de inhemska språken. Men frans¬
kans ställning är ändå fast grundad
— den talas även i stor utsträckning
av invandrade folk: judar, greker
armenier. Den har även en förank¬
ring i skolorna och är nödvändig för
de som ägnar sig åt vetenskap, poli¬
tik och diplomati.

Det finns dessutom en fransk
press i både Egypten och Turkiet.
Franskan är således knuten till län¬
derna i fråga och utgör en del av
dem. Man har t. o. m. försökt skapa
en turkisk dialekt av franska språ¬
ket.

Efter M. Thompsons föredrag fick
man följa gitarrspelande Örjan Ek¬
man på en musikalisk rundresa ge¬
nom 3 länder och 3 århundraden.
Örjan Ekman spelade nämligen
spanska, italienska och franska lut¬
kompositioner från 15-, 16- och
1700-talen.

Till kaffet spelades franska jul¬
sånger och Mme Sauton-Axelson
bidrog med några franska sånger.
Som avslutning på kvällen blev det
dans.



Fransk afton
på Västgöta

Tre franska kompositörer stod
på programmet då operasångerskan
Britta Norrby-Collinder på fre¬
dagskvällen gästade Section des Je-
unes av Alliance Frangaise. Fil.
kand. Jarl Ekman introducerade de
tre, som var Fauré, Debussy och
Poulinc samt läste de dikter som
tonsatts.

Fru Collinder Inledde med denäldste — Gabriel Fauré, som kal¬
lats "Frankrikes Brahms". Därpåfick publiken höra några av De-
bussys sånger till text av Verlaine,vilka tolkades med stor typisk kän¬sla. Slutligen gav fru Collinder
prov på 1900-tals kompositörenFrancis Poulincs tonsättningar avdikter av Elnard och Louise de Vil-
morin. Fru Collinder ackompanje¬rades av frk. Anita Lundgren. Pu¬bliken tackade med varma applå-ider och Jarl Ekman överlämnade

j blommor.
Den andra punkten på program¬met var ett föredrag av M. RogerGirod över den industriella utveck¬

lingen i Frankrike. Som belysande
exempel talade M. Girod om "Le

iPays Basque" som från att ha va-1 rit en fullständig öken och sump¬mark utvecklats till ett industri¬
område utan motstycke, genom
upptäckten av naturgasen i Lacque.Efter föredraget följde geografisk
frågesport och kvällen avslutade3
med lätt supé, under vilken fru
Gertrud Sköldberg bidrog med en
anekdot på marseille-dialekt.

Alliance Fran;aise
Section des Jeunes

k Västgöta nation le 2 mars å 20h
Vfadame Britta Norrby-Collinder
zhantera Fauré, Debussy, Poulenc
accompagnée par M:lle Anita
Lundgren.

Causerie de M. Roger Girod
Duel géographique entre deux

équipes detudiants
Danse

Entrén 2:— pour les membres, 3:—
pour les non-membres, gratuite
pour les Frangais.
On servira des sandwichs, de la
biére.

För Section des Jeunes av
Alliance Fz-ancaise sjunger fredag12 mars på Västgöta nation kon¬
sertsångerskan fru Britta Norr¬
by-Collinder Fauré, Debussy och
Pouolenc till ackompanjemang av
fröken Anita Lundgren, som stu¬
derar vid musikhögskolan. Mon¬
sieur Roger Girod kåserar om La
décentralisation de 1'industrie en
France. Så blir det geografisk
frågesport mellan två lag studen¬
ter och till sist dans.

Section des Jeunes

"7
Torsdag 12 april kl. 20.00 på Västgöta nation kåseri

med färgfilm av M. Jacques Roques, attaché vid Franska Am¬
bassaden i Stockholm: Sahara d'hier et Sahara d'aujourd'hui

Sång och musik. Dans.

Entré: medl. av Alliance Fransaise och fransmän fritt,

övr. 3:-.



Sahara av igår och idag
var ämnet för M. .Jacques Roques'
föredrag vid den sammankomst
som på torsdagskvällen anordnats
å Västgöta nation av Section des
Jeunes av Alliance Francaise. M.
Ruques är attaché vid fran¬
ska ambassaden och har tidigare
tillbringat många år i Afrika.

Talaren lät gårdagens Sahara
representeras av livet i "de be¬
slöjade männens rike" — toua-
regerna är en ras som helt av¬
viker från den övriga afrikan¬
ska befolkningen. De är långa
och ljusa, sannolikt av feniciskt
ursprung. I motsats till araberna
lever de i matriarkat. De är no¬
mader och livnär sig på boskaps¬
skötsel och slavhandel.

På 1920-talet började man pla¬
nerna för det nya Sahara. Geolo¬
gerna hade tidigare trott att det
inte fanns några värdefulla till¬
gångar under sanden, men nu
började forskarna ivra för att

man skulle utporska öknen. Ingen¬
jörer och tekniker sattes i arbete,
men det är först de senaste 10
åren man nått fram till de resul¬
tat, som vänt upp och ner på alla
tidigare föreställningar om Saha¬
ra. 1953—56 fann man de stora
oljefvndigheterna i Hassi-Mes-
saoud och så småningom fann
man även stora gasfyndigheter.
Genom Frankrikes stora investe¬
ringar och arbete har äventyret
Sahara blivit ett framtidslöfte för
hela Europa. Beträffande Sahara
av i morgon önskade talaren att
förnuftet skulle segra till allas
fromma.

M. Roques illustrerade sitt in¬
tressanta föredrag med en färg¬
film, som ytterligare belyste det
gigantiska arbete som ligger bak¬
om exnloateringen av det steniga
och klippiga ökenområdet.

Fil. kand. Jarl Ekman avtacka¬
de talaren. Efter föredraget föl1"-'
de fransk sång av Madame San- j
ton-Axelson. Kvällen avslutad*1"
med fransk-svensk samvaro vid
ett glas öl och en smörgås.



Alliance Frasgaise
och

Uppsala Studentkår
onsdagen den 29 aug. kl. 20

på Västgöta nation

KONSERT
av franska studenter från Lyon
(Bach, Vivaldi, Corette, Hinde-
mith). Efter konserten samkväm
med underhållning.
Entré: kr. 4:—

För medlemmar i Allians©
Frangaise, studenter och slH-ng-
dom 2: 50. Recentiorer gratis.
Nettot går till SIAK:s insamling.

Alliance Frangaise
har överallt varit oss till stor hjälp,
och över huvud har vi fått röna
mycken vänlighet vart vi kommit,
säger färdens ledare och organi¬
satör Jean-Marc Baemer. Han be¬
sökte Uppsala redan för två år
sen och har starka svenska an¬

knytningar från sitt hem i Saint-
Etienne. Fadern är präst där och
familjen har ofta tagit emot sven¬
ska gäster, bl. a. från Samariter-
hemmet. Pastor Bengt Ture Mo¬
lander har också lämnat verksamt
bistånd vid sverigeresans plane¬
ring.

I Uppsala tar Alliance Frangaise
>ch studentkåren hand om de
ranska resenärerna, och ett fyl¬
ligt program är uppgjort. På mån¬
dagsförmiddagen blev det Sight¬
seeing — den musikaliska utställ¬
ningen på Carolina intresserade
naturligtvis särskilt — och efter
lunch på Forum var det mottag¬
ning på Göteborgs nation. Student¬
kårens vice ordf. FK Bernt Jo¬
hansson biöd välkommen, och in¬
ternationelle ombudsmannen FM
Arne Plåkansson gav en fyllig
orientering över studentlivet i
Uppsala med dess skilda egendom¬
ligheter. Skändningar förekommer
knappast längre, sade mag. Hå¬
kansson — att inte den traditionen
bevaras tyckte tydligen de flesta
fransmännen var synd. På aftonen
gavs middag hos alliancens ordf.
lektor Elsa Norström.

Till Skokloster
blir det utflykt på tisdag f. m.,
och lunch på värdshuset bjuder
friherrinnan von Essen på. Sigtuna
får sedan besök — där har för¬
fattarinnan Harriet Hjorth lovat
vara ciceron. Onsdagens förmiddag
ägnas Gamla Uppsala, och på af¬
tonen avslutas uppsalavistelsen
med konserten på Västgöta och
efterföljande samkväm. Egna in¬
strument har fransmännen med sig
i bussen — fioler, violoncell, en
flöjt m. m. Piano får förstås lånas
på trakten. Fin musik skall exe¬
kveras — Bach, Vivaldi, Corette
och Hindemith står på program¬
met. Det förtjänar livlig uppmärk¬
samhet, inte bara för att behåll¬
ningen skall gå till SIAKrs insam¬
ling till bibliotek i Basutoland.

-gisle I



Studenter från Lyon
ser Sverige med musik

Möter uppsalakoma i dessa dagar glada ungdomar med märkliga mössor på huvudet eller i han¬
den så är det franska studenter från Lyon som man ser. De kom till staden på söndag kväll, tjugo
flickor och tolv unga män som är på rundtur i Sverige och på onsdag avslutar besöket här med en

välgörenhetskonsert på Västgöta nation. Alla har de studentluvor med, mer eller mindre rikt ut¬
sirade.

"La faluche' kallas huvudbona-

| den, en sorts basker av mörkblå
I sammet med rymlig kulle som ger

[ plats för allehanda dekorationer
och minnesmärken. På bandet ne¬

derst sätter man stjärnor, en för
varje studentkår, och små lyror
hittas där också, eftersom ungdo¬
marna ingår i en musikförening.
På kullen ses brokiga namnlappar
från orter man besökt, berlocker

och varjehanda dingelidong — allt
efter smak och resornas antal.
Mössor för dagligt bruk är det
ingalunda, de brukas vid fester och
specialtillfällen — som denna sve¬

rigeresa.
Den är inte de musikaliska

Lyon-studenternas första utrikes-
färd. Varje sommar far de ut och
ser sig om i världen. I fjol besök¬
tes Österrike och Ungern, året in¬
nan var man i Jugoslavien. Nu har

Norden för första gången fått den
äran. Efter ett par dar i Köpen¬
hamn bar det av över sundet till
Malmö och Lund, sedan efter väst¬
kusten till Göteborg och över Öre¬
bro till Dalarna med Rättvik som

replipunkt. Man far i egen buss
och övernattar oftast på vandrar¬
hem. Här i Uppsala har det blivit
inkvartering i franskorienterade
familjer.

Fransk-svensk förbrödring på Göteborgs nation. Mellan Lyon-studentskorna Nicole Axtdebert
och Paulette Brun ses studentkårens v. ordf. FK Bernt Johansson, internationelle ombudsman¬
nen FM Arne Håkansson, Alliance Frangaises ciceron FK Jarl Ekman och Jean-Marc Baemer



ASSOCIATION GENERALE DES ETULIANTS DE LYON

Vovage en Suede 1962

Chorale et Orohestre de Chambre

Liste des partioipants au voyage en Suede - Etel962

AULEBERT Nicole 18 ans Etudiante en Musique
AYEL Therese 24 ans Etudiante en Biochimie
BON Jeanne 22 ans "

en Musique
BRAEMER Jean-Marc 24 ans Etudiant en Mathematiques (reseledare)
BRUN Paulette 27 ans

CHEVILLARL Colette 24 ans Assistante Sociale
CHEVILLARL Jeannette 27 ans

CORLIER Bernadette 23 ans Institutrice
PERREYRE Nelly 24 ans Institutrice
GARAULET Nicole 28 ans Etudiante en Anglais
GAUTHIER Michele 27 ans Etudiante en Chimie Nucleaire
GIROLET Philippe 21 ans Entre en Theologie (Montpellier)
GRAPPE Claude 20 ans Lycéenne
GRAPPE Madeleine 24 ans

GUINCHARD Michel 18 ans Etudiant en Médecine
d'HAUREVILLE Isabelle 22 ans

HUC Alain 24 ans Etudiant en Chimie
ISAAC Renaud 25 ans Etudiant en Electronique
JACQUET Louis 16 ans Lycéen
JACQUET Yves 16 ans II

LOLI Paul 30 ans Etudiant en Musique (Geneve)
MEALLIER Pierre 24 ans Etudiant en Chimie
MORISET Renée 21 ans Education Physique
PARUS Anna 22 ans ET. Enseignement Musical
POIZAT Jean-Claude 23 ans Eleve Ingenieur
RASTRELLI Odette 25 ans Et. Enseignement Musical
REY-LESCURE Franchise 25 ans Econome
RUFP Alain 19 ans Lycéen
SCHUBERT Eckart 24 ans Etudiant en Chimie

(de nationalité Allemande, a eut
une bourse pour venir passer
1 an a Lyon)

SILHOL Simone 27 ans Professeur
SILHOL Janine 29 ans !l

TALLON Chantal 23 ans Etudiante en Lettres
TISSOT Maguy 23 ans Etudiante en Biochimie
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har glädjen mottaga ett trettiotal franska studenter från Lyon,
I Alliance Franpaise's och Uppsala studentkårs regi ge de konsert
på Västgöta nation

onsdagen den 29 augusti kl, 20.

På programmet står verk av Bach, Vivaldi, Corette och Hinde-
mith.

Efter konserten samkväm med underhållning - Byffé»

Entré; kr, 4*~

För medlemmar i Alliance Fran9aise, studenter och skolungdom
kr. 2:50.

Recentiorer gratis.

Hettet går till S.I.A.K:s insamling (Svenska Internationella
akademiska kommittén).

Väl mött

STÖD

kring



Fransk teaterafton

»r
20 h å Västgöta nation

SECTION DES JEtTNES
Le vendredi 7 décembre å

Jules Romains, Knock (5 scénes)
Régie: Mme Sauton-Axelsson
Décors: M. Michon-Bordes

Mlle Anita Lundgren jouera de
Frumerie

Un film sur le Théåtre National
Populaire. Entrée: les membres
2:—, les éfudiants 2.50, les autres
3:—.

On servira des sandwich t s, de
la biére.

Rollerna innehades av fransk¬
studerande ungdomar — huvud¬
rollen spelades dock av en frans¬
man M. Jean-Pierre Roussel. Myc¬
ket rolig var Jörn Hultgren som
"le tambour de ville". De övriga
rollerna spelades väl av Gunilla

Wallenberg, Karin Lindqvist och
Erik Lindholm.

Scenerna var skickligt instude¬
rade och väl inövade under Mme
Christiane Santon-Axelssons led¬
ning. Dekoren var gjord av M.
Jean Michon-Bordes. Det var en

lyckad och underhållande före¬
ställning och publiken visade sin
uppskattning över det nedlagda
arbetet och goda resultatet med
varma applåder.

Som andra punkt på kvällens
program spelade Anita Lundgren,
elev vid Musikaliska akademin,
Brahms. Därpå följde en film av
George Franju — känd från Ho¬
tet och De bestialiska — om le
théåtre national populaire med
musik av Maurice Jarre.

Kvällen avslutades med öl och
smörgås.

Två av aktörerna i den muntra komedin, Karin Lindqvist
som Damen i lila och Gunilla Wallenberg som Damen i
svart med styckets regissör Mme Christiane Santon-Axelsson

Alliance frangaise avslutade sin verksamhet för hösten med
att Section des Jeunes arrange rade en teaterafton på Västgöta
nation på fredagskvällen. Pjä sen som stod på programmet var
Jules Romains komedi Knock och ur den spelades 5 scener.
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