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BONJOUR! 
 

Kevään tapahtumamme koostuvat kokouksesta, elokuvista, kokkauksesta ja kirjallisuudesta. 

Tule mukaan viihtymään! 

 

TO 14.2.  KLO 18 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  RAVINTOLA  TORERON 

KABINETISSA 

Kerromme mitä olemme tehneet vuonna 2018 ja mitä olemme suunnitelleet 

vuodelle 2019. 

Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa kokouksen lopuksi. 

 

PE  08.3. ALKAEN ELOKUVAKESKUS TAPION MATINEA –SARJASSA  

RANSKALAINEN ELOKUVA   

KAIKKI RAKKAUDELLE/ TOUT MONDE DEBOUT (komedia) 

Jocelyn (Franck Dubosc) on paitsi menestynyt liikemies, myös itsekäs naistenmies, 

joka on kyllästynyt arkiseen elämäänsä. Hän yrittää vietellä nuorta ja kaunista 

hoitajaa Marieta (Elsa Zylberstein) teeskentelemällä vammautunutta, kunnes Marie 

esittelee Jocelynille siskonsa – pyörätuolissa istuvan, vammautuneen Florencen 

(Alexandra Lamy). 

Lisätietoa näytöksistä  www.savonkinot.fi 

 

18.-23.3. 2019 

14. RANSKALAISEN ELOKUVAN VIIKKO  ELOKUVAKESKUS TAPIOSSA  

 ELOKUVAVIIKKO ALKAA KAVIN ELOKUVALLA   

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN/AMÉLIE 

2001 • romanttinen komedia • 120min • S • suomenkielinen tekstitys  

Ohjaaja: Jean-Pierre Jeunet 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) näytös, liput 5€                                                                

Maanantai 18.3. klo 16.30, Sali 2 

Nuori tarjoilijatar Amélie työskentelee eräässä Montmartren baareista. Hän viettää 

aikaansa tarkastelemalla asiakkaita ja antaa mielikuvituksensa lentää. Amélie asettaa päämääräkseen tehdä 
hyvää kaikille häntä lähellä oleville. Hän keksii erilaisia salajuonia päästäkseen tuntemattomana sisälle 

heidän elämäänsä. Amélien tie on täynnä tapaamisia: luulosairas tupakkakaupanpitäjä Georgette; 
sekatavarakaupan myyjä Lucien;  portinvartija Madeleine Wallace, joka pitää erityisesti portviinistä ja 

täytetyistä koirista;  naapuri Raymond Dufayel , alias ”lasimies”, joka elää pelkästään erään Renoirin 

taulukopion kautta. Tämä onnen etsintä johtaa Amélien tutustumaan outoon  ”satujen prinssiin”  nimeltään  
Nino  Quincampois. Tämä jakaa elämänsä kummitusjunan ja seksikaupan välillä ja yrittää saada selville 

erään tuntemattoman henkilöllisyyden, jonka valokuva ilmestyy lakkaamatta useisiin Photomaton -

valokuvakoppeihin. 

Ranskalaisen elokuvaviikon muista elokuvista infoa myöhemmin. 

 

http://www.savonkinot.fi/


 

 

PE 22.3. ALKAEN  

ELOKUVAKESKUS TAPION MATINEA –SARJASSA RANSKALAINEN 

ELOKUVA 

PLACE PUBLIQUE/PUUTARHAJUHLAT (draamakomedia) 

Hauskasti soljuva draamakomedia ruotii ranskalaisen nyky-yhteiskunnan 

kyynisyyttä ja tekopyhyyttä mutta myös idealismia ja tulevaisuudenuskoa.                                                  

Lisätietoa näytöksistä  www.savonkinot.fi 

 

 

LA 13.4. RANSKALAISEN GASTRONOMIAN ASIANTUNTIJA JARMO 

KEHUSMAA SAAPUU PITÄMÄÄN JO KOLMANNEN KERRAN 

KOKKAILUPÄIVÄÄ  

”Ihminen sai syntymänsä hetkellä vatsaltaan käskyn syödä vähintään kolme 

kertaa päivässä saadakseen takaisin ne voimat, jotka työnteko häneltä vie", näin 

kirjoitti Alexandre Dumas Ranskan toisen keisarikunnan (1852 - 1870) aikana 

jättäen suuren jäljen gastronomian historiaan. 

 

Tervetuloa tekemään ruokia ja käymään pöytään Joensuun suomalais-
ranskalaisen yhdistyksen ruokapäivään, jossa kuulemme ensin FM Jarmo 

Kehusmaan johdannon Napoleon III ja Toisen keisarikunnan ajan gastronomiaan, jolla oli monia vaikutuksia 
myös Suomeen asti.  Aikakautta leimasivat edistys, nopea teollistuminen, rautatieverkoston rakentaminen, 

Pariisin huikea muuttuminen... mutta myös suuret muutokset ruokakulttuurissa. 

 
Tapaamisemme aikana valmistamme ateriakokonaisuuden etu-, pää- ja jälkiruokineen.   

Bienvenue !  Tervetuloa !   
                                 Kulut tasataan kaikkien osallistujien kesken ( 30 - 35 euroa). 

 Tapahtumasta tarkempaa infoa myöhemmin (mm.ilmoittautumisajankohta yms.)  

 
 

TO 9.5. LUKUPIIRI (aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

LEÏLA SLIMANI: KEHTOLAULU 

Leïla Slimani on ranskalais-marokkolainen kirjailija ja toimittaja. Hän syntyi 

Rabatissa, Marokossa, ja muutti 17-vuotiaana Pariisiin opiskelemaan. Slimanille 

myönnettiin ensimmäisenä naisena Marokon suurin kirjallisuuspalkinto la 

Mamounia esikoisromaanistaan  Dans le jardin de l’ogre. Kun hänen toinen 

romaaninsa Kehtolaulu/Chanson douce voitti Ranskan arvostetuimman Goncourt-palkinnon vuonna 2016, 

Slimani singahti ranskalaisten lukulistojen kärkeen. 

Kehtolaulu on kirja valtasuhteista, vanhemmuudesta ja yhteiskunnan eriarvoisuudesta, psykologinen trilleri 

ranskalaisella twistillä. 

Kesäkuun alussa on tarkoitus toteuttaa retki Mäntyniemen kartanoon yhdessä Joensuun 

Pohjola-Nordenin kanssa. 

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 

http://www.savonkinot.fi/
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