Alliance Française de Bergen
Øvregaten 4
5003 Bergen

ÅRSRAPPORT 2018

Styret består av: leder Daniel Jung, nestleder Inger Beate Pettersen, kasserer Chloé
Bezault, sekretær Elisabeth Soulaire, styremedlemmer: Camille Præsttun, Estelle
Guerfi, Marcus Gustafsson, Charlotte Lemaire, Sabine Henlin-Strømme.

AFs aktiviteter er åpne for alle med interesse for norsk/franskspråklig
kultursamarbeid, og AF er den eneste frivillige organisasjon i Hordaland der
fransk språk har en samlende funksjon, også for barn og unge.
Organisasjonen har 130 medlemmer i 2018, hvorav 114 bor i Bergen kommune,
ca. 321 personer på mailing-listen og 971 følgere på Facebook. Deltakernes alder
er fra 0 til 75+.
Styret har hatt 6 møter for å planlegge aktiviteter, i tillegg til generalforsamlingen
og utstrakt kommunikasjon via mail og telefon. Alt arbeid i AF er ulønnet.
TILSKUDD: I 2018 fikk vi driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner i
Bergen av Bergen kommune, og det har gitt oss mulighet til å organisere mange
aktiviteter.
GRASROTANDELEN har et potensiale som fremdeles kan utnyttes bedre.
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er: 982 933 293.
REKLAME: Aktivitetene blir lagt ut på AF sin hjemmeside og på AF sin
Facebookside. Aktivitetene blir også sendt til alle mottakere av den mailing-listen.
AF har også sin egen brosjyre.

INFORMASJON OG MEDIATEK:

Informasjonen er tilgjengelig hver dag pr. telefon, eller på www.france-bergen.no.
Vi har dessverre ikke tilbud om Mediatek lenger da vi ikke har plass til bøker og
DVD i vårt nye lokale.
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ÅRSKALENDER 2018

«PARLONS FRANÇAIS!» Samtalegruppe som diskuterer aktuelle norske og franske emner.
Passer for alle nivåer i fransk. Deltakerne er for det meste norske som ønsker å praktisere,
forbedre eller vedlikeholde franskkunnskapene sine. Hver 3. tirsdag i måned på Grand Hotel
Terminus kl. 19.00 (ansv. Francisco Plo).
*
«AUTOUR D’UN VERRE». Vi treffes en onsdag i måned på Hotel Norge for å snakke
fransk, utveksle informasjoner om Bergen og Norge, eller stifte nye bekjentskaper. Åpen for
alle fransktalende. (ansv. Chloé, Elisabeth).
*
GENERALFORSAMLINGEN 16. februar: gjennomgang av Årsrapporten 2017,
Regnskapet 2017, Budsjett 2018.
Valg av Styret og Styreleder (ansv. Styret)
*
KULTURPROSJEKTER BARN/UNGE:
AF mangler et kulturtilbud til familiemedlemmers barn i skolealder og har et
samarbeid med APAF (Fransktalende foreldregruppe) for å beholde barn og unge i
et fransktalende miljø. APAF har bl. a vært med på å organisere Julefesten for våre
yngste medlemmer. (ansv. Styret og APAF)
*
OSTEKVELD. 24.mars på Nordnes Bydelshus. Vi smaker på ulike retter laget av
smeltet ost. (ansv. Styret).
*

SURDEIGS BRØDS HEMMELIGHET. 14. april På Danckert Krohns. Vi lærer å
bake brød på surdeig. (ansv. Sabine).
*
DELTAGELSE I 17. MAI PROSESJON med mottagelse i møtelokalet etterpå.
(ansv. Chloé).
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DELTAGELSE I MOTTAGELSEN PÅ FREGATT PRIMAUGUET. 24. mai.
Den franske ambassaden i Norge inviterte personer som deltar aktivt i fransk norske relasjoner. (representanter for AF: Daniel og Chloé).
*
FAMILIEUTFLUKT MED «BERGEN HERITAGE TOUR» 10. juni. En rundtur med
veterandampskipet «Stord I», veterandamptoget «Gamle Vossebanen» og veteranbusser. Vi
spiser sammen mens vi venter på toget. ( ansv. Chloé og Elisabeth)
*
FILM: JEANNE D’ARC AV CARL TH. DREYERS, levende musikk fremført av Gisle
Martens Meyer. 16. september. På Cinemateket i Nøstegaten. AF bidrar til inngangsbillett.
(ansv. Daniel).
*
«ACCORDS/PAS D’ACCORD» Ost- og vinkveld 29. september på Danckert
Krohns. Hvilken vin passer til ulike oster? Med Olivier Fauvel, fra The Wine
Tempter. (ansv. Styret)
*
BALLETT: SOUFFLETTE AV FRANÇOIS CHAIGNAUD, med Carte Blanche.
19. oktober. Del av Oktoberdans festival. Studio Bergen. Presentasjon av
forestillingen på fransk av teatersjefen Annabelle Bonnéry. (ansv. Daniel).
*

GLASSBLÅSING. 24. november. Vi lærer å blåse en julekule eller et lite glass,
hos Stine Hoff Glass på Paradis (ansv. Charlotte).
*
JULETREFEST 8. desember på Vitalitetssenteret. Samarbeid med APAF. Det ble
laget buffet med mat som foreldrene hadde med seg. Etter fransk tradisjon kom
Julenissen inn i salen sunget frem av barna som fikk små gaver (ansv. Styret).

Referent Elisabeth Soulaire

