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Bonjour! 

 

Lämmin kesä jatkuu lämpimällä syksyllä joka on täynnä ranskalaisia tapahtumia. 
 

Alkuun lukupiirissämme käsitellään ”Onnen koukkuja”-kirjaa. 
Kirjasta voi tulla keskustelemaan vaikkei sitä olisi ehtinyt lukeakaan. 

 

Sen jälkeen pyörähtää käyntiin RANSKALAISEN ELOKUVAN VIIKKO. 
Yhteisenä nimittäjänä elokuville on Pariisi ja sen lähiöt elokuvien tapahtumapaikkoina. 

 
Tervetuloa mukaan! 

 
Parhain terveisin, 

 

Pirjo Passoja    Katri Horttanainen 
puheenjohtaja    sihteeri 

Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys  Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 
ppassoja@gmail.com   katri.horttanainen@elisanet.fi 

050-5240 466    040-5144 896 

 
 

 Ke 25.09.2013 Lukupiiri klo 18.00, Teatteriravintolan Morkku-kabinetti, 

Rantakatu 20, Joensuu 

Käsiteltävänä teoksena on Grégoire Delcourt’in ”Onnen koukkuja”. 

Suloisenkarvas romaani onnen hauraudesta. 

”Tiedättehän ne ihmeelliset henkilöt, jotka huolehtivat perheestään, ystävistään ja 

yksinäisestä isästään, joiden elämässä ilot ovat pieniä, mutta jotka kuitenkin 
vaikuttavat tyytyväisiltä? He ovat kultahippusia, joiden arvoa läheiset eivät usein 

ajoissa ymmärrä. 

Niinpä, kun keski-ikäinen lankakauppias Jocelyne voittaa lotossa 18 miljoonaa euroa, 

hän ei ryntää oitis voittoa nostamaan vaan miettii. Hän voisi tehdä mitä vain, muuttaa 
elämänsä täysin, mutta mitä sellainen mahtaisi tarkoittaa? Kun Jo harkitsee, joku hänen lähellään ottaa ja 

tekee ratkaisun. 
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RANSKALAISEN ELOKUVAN VIIKKO JOENSUUSSA 7.-12.10.2013 

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ja Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 

yhteistyökumppaneineen järjestävät 7.-12.10. elokuvateatterikeskus Tapiossa ranskalaisen elokuvan viikon. 
Pariisi ja sen lähiöt ovat elokuvien tapahtumapaikkoina. Liput näytöksiin ovat vain 3 €, poikkeuksina  

maanantaina, 7.10. (5 euroa) esitettävä KAVAn (Kansallinen audiovisuaalinen arkisto) elokuva  sekä  
lauantaina 12.10. Savonkinojen esittämä ensi-ilta elokuva 8,5 euroa.  

 

Maanantai 7.10. klo 16.30, KAVA-sarjan näytös, liput 5 € (sisältyy kausikorttiin) 

Alice et Martin (”Rakasta minut pois”) (1998)  

Draama, 120 min, suomenkielinen tekstitys, K12 

Ohjaus: André Téchiné 

Eräänä iltana syyllisyydentunnoista ja lapsuuden traumoista kärsivä Martin saapuu 
Pariisiin veljensä Benjamin luo, joka elää kämppäkaverinsa Alicen kanssa. Martin 
kantaa sisällään raskasta salaisuutta. Alicen ja Martinin välille syntyy parisuhde. 
Raskaana oleva Alice ottaa selvittääkseen vauvansa isän monimutkaisen 
menneisyyden, mihin liittyy myös Martinin isän tapaturmainen kuolema. Alicea 
elokuvassa esittää Juliette Binoche. 

 

Tiistai 8.10. klo 16.30, liput 3 € 

Le Nom des Gens (”Rakkauden nimissä”) (2010)  

Komedia, 100 min, englanninkielinen tekstitys, K16 

Ohjaus: Michel Leclerc 

Bahia Benmahmoud (Sarah Forestier), nuori ulospäin suuntautunut 

vasemmistoaktivisti, rakastelee poliittisten vastustajiensa kanssa saadakseen 

nämä puolelleen. Kun hän tapaa nelikymppisen  hienotunteisen Arthur Martinin, 

hän kuvittelee tämän nimestä päätellen olevan ehdottomasti oikeistolainen.  

Mutta nimet ovat konnankoukkuja ja ulkonäkö voi pettää... 

 

Keskiviikko 9.10. klo 16.30, liput 3 € 

Les Mains en l’Air   (”Kädet ylös”) (2010) 

Draamakomedia, 90 min, englanninkielinen tekstitys, K12 

Ohjaus: Romain Goupil 

On vuosi 2067. Milana kertoo, mitä hänelle tapahtui kuusikymmentä vuotta sitten 

vuonna 2009. Hän on erään Pariisin 18. kaupunginosan alakoulun oppilas, 

syntyperältään tsetseeni. Hänen ystäviään ovat Blaise, Alice, Claudio, Ali ja 

Youssef. Mutta eräänä päivänä laittomasti perheensä kanssa maahan tullut 

Youssef  karkoitetaan. Sitten myös Milanaa uhkaa maastakarkoitus. Tässä 

vaaratilanteessa Milana ja kaverit ottavat ohjat käsiinsä omalla tavallaan. He vannovat tekevänsä kaikkensa 

pysyäkseen yhdessä ja järjestävät  salajuonen pelastaakseen Milanan. 

 

 



Torstai 10.10. klo 16.30, liput 3 € 

Tout ce qui brille (”Kaikki mikä kiiltää….” (2010) 

Komedia, 100 min, englanninkielinen tekstitys, K16 

Ohjaus: Hervé Minram, Géraldine Nakache 

Elia ja Lila ovat kuin siskoksia keskenään. He ovat tunteneet toisensa lapsuudesta 

saakka, jakavat kaiken ja haaveilevat yhdessä toisenlaisesta elämästä. He asuvat 

Puteaux’n esikaupunkialueella kymmenen minuutin matkan päässä Pariisista. He 

kyllästyvät elämään ”kymmenen minuutin päässä kaikesta”. Pienten sekaannusten 

ja emävalheiden avulla he aikovat tehdä kaikkensa päästäkseen sellaiseen 

elämään, josta he ovat voineet aikaisemmin vain haaveilla. Mutta ”kaikki mikä kiiltää…” 

Elokuva on saanut useita palkintoja, mm. Leila Bekhti (Lila) sai César-palkinnon nuorena lupaavana 

naisnäyttelijänä. Elian osassa nähdään elokuvan toinen ohjaaja Géraldine Nakache. 

 

Perjantai 11.10. klo 16.30, liput 3 € 

Memory Lane (”Muistojen polku”)  (2010) 

Draama, 98 min, englanninkielinen tekstitys, K12 

Ohjaus: Mikhaël Hers 

Eräänä kesänä seitsemän nuorta lapsuudenystävää tapaa sattumalta toisensa 
syntymäkaupungissaan Pariisin lounaisosassa Hauts de Seine- lähiössä. 
Jokaisella heistä on oma syynsä olla siellä: osa asuu siellä yhä, osa palaa sinne 
perhesyistä, etsii sieltä nuoruutensa muistoja, ajattelee ehkä välttyä 
toimettomuudelta tai löytää sieltä rakkauden. Elokuun syvänsinisen taivaan alla 
jokainen kantaa sisällään aavistuksen siitä, että nämä jaetut hetket ovat ehkä 

viimeiset 

Lauantai  12.10. klo 13.00, liput 3 € 

French Cancan  (”Ranskalainen cancan”) (1954) 

Draamakomedia/musikaali, 105 min, englanninkielinen tekstitys, K12 

Ohjaaja: Jean Renoir 

Vuonna 1900 kabaree-tuottaja Henri Danglard hallitsee iltaelämää Montmartrella. 
Luotuaan useita onnistuneita näytöksiä, hän saa rahoittajien luottamuksen 
puolelleen. Muiden tanssijoiden mustasukkaisuudesta huolimatta hän palkkaa 
seuraavan Cancan –näytöksen tähdeksi erään Montmartrella tapaamansa 
pyykinpesijän, Ninin. Ninistä tulee suuri tanssijatar ja Moulin Rouge avataan. 

Myrskyisine ohimenevine rakkauksineen Danglard on naimisissa kabareensa kanssa. Rakkaus ammattiin, 
nuorten taitelijoiden löytäminen ja esitteleminen yleisölle on hänelle tärkeintä elämässä. 

Elokuvan on ohjannut Jean Renoir, jonka kuuluisimpia elokuvia ovat mm. ”La grande illusion” (”Suuri 

illuusio” ja ”La règle du jeu” (”Pelin säännöt”). Hänen luottonäyttelijänsä ranskalaisen elokuvan suuri nimi 

Jean Gabin esittää pääosaa myös tässä elokuvassa. Jean Renoirin isä oli impressionistimaalari  Pierre-

Auguste Renoir.  

 

 

 

 



 
Lauantai 12.10. klo 17.15, liput 8,5 € (ennakkonäytös, ensi-ilta 25.10.) 

L’Écume des jours  (”Päivien kuohu”) (2013) 

Draamakomedia/fantasia, 95 min, suomenkielinen tekstitys 

Ohjaaja: Michel Gondry 

Kekseliäs idealisti Colin (Romain Duris) ja hehkuvan runollinen Chloé (Audrey 

Tautou) kohtaavat ja rakastuvat. Elämä kuplii. Vinyylit pyörivät miten päin sattuu, 

mutta luistin kulkee ja liikekeskus on kehon keskivaiheilla. Nerokas Nicolas 

(Koskemattomien Omar Sy) loihtii uskomattomia aterioita. Kohtalon pilvet vyöryvät 

Pariisin taivaalle. Colinin paras ystävä Chick tuhlaa omaisuutensa kirjailija Jean-Sol Partren teoksiin 

(mainittakoon Ennakkovalinta ennen kuvotusta sekä Eksistentialismin reumatismi). Colin ja Chloe menevät 

naimisiin, mutta Chloé sairastuu vakavasti häämatkalla. Maksaakseen Chloén hoidot Colin joutuu 

työskentelemään yhä absurdimmissa olosuhteissa. Elokuva käsikirjoitus pohjautuu Boris Vianin 

samannimiseen teokseen. 

 

Pe 08.11.2013 klo 16 – 21 leipominen Ystävyysmessuja varten 
Pielisjoen koululla, Pappilantie 2, 80260 JOENSUU (Karsikko). 

Leivomme ranskalaisuuteen liittyviä leivonnaisia - perinteisiä ja muutamia 
uutuuksia - koulun opetuskeittiössä.  

Tule mukaan mukavaan talkoopuuhaan! 

Ilmoittautua voit Katri –sihteerille, yhteystiedot tiedotteen alussa. 

 

La 09.11.2012 Ystävyysmessut Isossa Myyssä. 

Myytävänä tai muuten esillä useiden Joensuussa toimivien eri maiden 

ystävyysseurojen tuotteita. 

Paikalla meidän lisäksemme mm. Saksan, Italian, Kiinan, Kuuban, Kreikan, Viron, 

Latvian, Liettuan, Unkarin ystävyysseurat ja monta muuta kansainvälistä 
toimintaa harjoittavaa tahoa Joensuusta. 

 

Ke 27.11.2013 klo 19-21 Illanvietto ranskankielisten opiskelijoiden 
kanssa Kukkolan hovissa, Vanha valtatie 70, 80230 JOENSUU 
(Karhumäki). 

Toivotamme ranskankieliset opiskelijat tervetulleiksi Joensuuhun. 

Illanvieton muodossa tutustumme entisiin ja uusiin ranskankielen 

opiskelijoihin ja ranskalaisiin vaihto-oppilaisiin suolaisten ja makeiden 
tarjottavien, glögin, kahvin ja teen kera. 

Tule nauttimaan kansainvälisestä ilmapiiristä ja tutustumaan uusiin ihmisiin. 


