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Bonjour! 

  

Syksy on jo saapunut ja ohjelmamme on valmiina tutustumistanne varten. 
 

Luvassa runsaasti ranskalaisia elokuvia ja oman ohjelmamme aloitamme lukupiirillä ja jatkamme 
Ystävyysmessuja kohti. Loppuhuipennukseksi juhlistamme Itä-Suomen yliopiston 10 vuotta jatkunutta 

ranskan kielen opetusta Pursiseuran huvilassa uusien ja entisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. 

 
Tervetuloa tapahtumiin mukaan tekemään, kuuntelemaan, seuraamaan ja nauttimaan! 

 
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 
 

 

Pe 21.09.2012 Elokuvateatteri Tapion matineanäytös 
 ”Nainen jonka nimi on Nathalie”. 
 
Joskus rakkaus syttyy sattumasta. Kaksi ihmistä kohtaa, maailma liikahtaa paikoiltaan. 
Näin käy Nathalielle, joka kävelee suoraan kömpelön mutta vilpittömän François’n 
sydämeen. Ensikohtaamisesta lähtien he ovat yhdessä jatkuvasti, onnellisina. Kun 
François ei eräänä päivänä palaakaan kotiin juoksulenkiltään, ajattelee Nathalie 
menettäneensä mahdollisuuden onneen ikuisiksi ajoiksi… 
 
Pääosissa: Audrey Tatou, Francois Damiens ja Mélanie Bernier. 

 

 

 
Ma 08.10.2012 Lukupiiri klo 18.30, 
Teatteriravintolan Morkku-kabinetti, Rantakatu 20, Joensuu. 
Käsiteltävänä teoksena on Anne Wiazemskyn ”Nuori tyttö”. 
 
Kirjasta keskustellaan vapaasti, sitä kritisoidaan tai kiitetään. 
Mukaan voi tulla vaikkei kirjaa olisi ehtinyt lukeakaan. 
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 Pe 12.10.2012 Elokuvateatteri Tapion matineanäytös 

 ”Anonyymit romantikot” 

Angelique (Isabelle Carré) on intohimoinen ja taitava suklaamestari. Hakiessaan töitä 

suklaatehtaalle hänet palkataankin erehdyksessä myyntitykiksi. Hän on liian ujo 

korjatakseen asiaa, vaikka hänen suklaanvalmistustaidoillaan perheyritys pelastettaisi 

konkurssilta. Tehtaan johtaja Jean-René (Benoit Poelvoorde) on myös intohimoinen 

suklaantuntija mutta auttamattoman arka suhteissaan vastakkaiseen sukupuoleen. 

Edellytykset romanssiin eivät siis ole parhaat mahdolliset. Mutta rakkaus löytää aina 

keinon… 

 

 

Pe 26.10.2012 Elokuvateatteri Tapion matineanäytös 

 ”Ranskalainen viikonloppu” 

 
Ranskalaisessa viikonlopussa Julie Delpy rakentaa tarinan 70-luvun kuumasta kesästä. 
Hauskanpidon lomassa silmäiltiin silloin ihan oikeasti taivaalle, koska jenkkien Skylab-
satelliitin huhuttiin putoavan Ranskaan. Romu loiskahti lopulta Australian tienoille mereen. 
Delpy väittää että elokuva ei ole elämäkerrallinen, että hän on keksinyt useita hahmoja, 
kuten isänsä esittämän omaperäisen Hubert–sedän. Delpy itse esittää omaa äitiään 
vastaavaa hahmoa. ”Edellinen sukupolvi oli paljon villimpi kuin meidän sukupolvemme”, 
Delpy sanoi Pariisissa. 
 
Pääosissa: Julie Delpy, Eric Elmosnino, Lou Alvarez, Aure Atika Albert Delpy, Karin Viard. 

 

Pe 09.11.2012 Elokuvateatteri Tapion matineanäytös 

 ”Café de Flore” 
 
Jean-Marc Valléen (C.R.A.Z.Y., Nuori Victoria) uusin elokuva Café de Flore on romanttinen 
ja koskettava draama tosirakkaudesta niin musiikkiin kuin toisiin ihmisiin. Kahta eri tarinaa 
seuraava ranskalais-kanadalainen yhteistuotanto sijoittuu 1960-luvun Pariisin nostalgisille 
kujille sekä nykyhetken Montréalin pulppuavaan musiikkimaailmaan.  
 

 
 

 
 

 

 
 

Pe 09.11.2012 Elokuvateatteri Tapio, Suomen ensi-ilta 
”Asterix ja Obelix Britanniassa” 
Ranskalaisten sarjakuvalegendojen, René Goscinnyn ja Albert Uderzon, rakastetut sankarit 
ovat täällä taas! Tällä kertaa Asterix ylittää kanaalin auttaakseen pikkuserkkuaan, 
Anticlimaxia Julius Caesarin kohtaamisessa ja roomalaisten invaasiossa. 

Pääosissa: Gérard Depardieu ja Edouard Baer. 

 



 

Pe 09.11.2012 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 10.11.2012 klo 10 – 14 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 28.11.2012 Illanvietto Pursiseuran talolla 

Juhlistamme yhdessä yliopiston kanssa ranskan kielen opetuksen 10 -vuotista 
taivalta Joensuussa.  

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, tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
kuulemaan 10-vuotisen ranskanopetuksen eri vaiheista. 

Pe 30.11.2012 Elokuvateatteri Tapio, Suomen ensi-ilta 
”Koskemattomat” 

 
Tositapahtumiin perustuva Koskemattomat on hersyvän lämmin draamakomedia 
ystävyksistä, joiden ei luulisi edes tuntevan toisiaan.  
 
Philippe (François Cluzet) on pyörätuoliin sidottu neliraajahalvaantunut miljonääri, kun 
taas Driss (Omar Sy), piittaamaton pikkukonna, mieluummin lorvii ja pössyttelee, kuin 
kantaa vastuuta. Silti Driss hurmaa tarkoittamattaan Philippen, kun tämä etsii itselleen 
uutta hoitajaa auttamaan päivittäisessä arjessa. Driss virkistyy uusista hulppeista 
asuinpuitteista, Philippen kuumasta punapääassistentista ja Kool & The Gangin 
musiikista, mutta ankeuteen vajonneen Philippen mielen kirkastaminen on jo 
haasteellisempaa. Driss haluaa isännälleen iloa, mutta hänen ajatuksensa Philippen 
hoidon tarpeista sotii muun henkilökunnan käsityksiä vastaan… 


