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Bonjour! 
 
Syksy tekee vauhdikkaasti tuloaan ja paljon ranskalaista ohjelmaa on luvassa. 
Tule mukaamme viihtymään! Soyez les bienvenus! 
 
Lisäksi Perheentalolla kokoontuu ranskalaisia perheitä, joiden kanssa voi vapaasti mennä keskustelemaan ranskaksi. 
Kokoontumiset klo 10-11.30 Perheentalolla, Rantakatu 15 joka toinen viikko. 

”Les Souris Vertes” -ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 07.10, 21.10 jne. Oiva mahdollisuus ranskankieliseen 
keskusteluun! 
 
Ma 09.10. klo 16.30 Tapiossa KAVIn elokuva Veronikan kaksoiselämä/la Double de vie de Véronique 
(1991) 

Veronikan kaksoiselämä on puolalaisen Krzysztof Kie?lowskin 
ohjaama elokuva, joka sai ensi-iltansa vuonna 1991. Elokuvan ovat 
käsikirjoittaneet Kie?lowski ja Krzysztof Piesiewicz. Elokuvan 
pääosassa esiintyy Irène Jacob. 

 

 

 

Ti 10.10.2017 klo 19.00 
To 12.10.2017 klo 13.00 
Tapiossa lokakuussa ranskalaissäveltäjä Bizet’n ooppera CARMEN (Zürich opera) (2017)  
Laulettu ranskaksi, tekstitetty suomeksi 
 

Carmen on töissä tupakkatehtaassa 
Sevillassa, ja muiden tyttöjen tavoin 
flirttailee avoimesti paikallisten sotilaiden 
kanssa. Yksi heistä, Don Jose, rakastuukin 
Carmeniin palavasti, ja auttaa hänet pakoon 
vankilasta jonne tyttö on suljettu syytettynä 
työtoverinsa kanssa tappelemisesta. Pian 
Josen on paettava Carmenin kanssa vuorille, 
ja kummatkin päätyvät salakuljettajien 
matkaan. Carmen kyllästyy ajan kanssa 
rakastajaansa, ja vaihtaa tämän komeaan 
härkätaistelija Escamilloon. Hylätty Don Jose 
yrittää saada rakkaansa takaisin, mutta 
päätyy mustasukkaisuutensa kiihkossa 
tappamaan tämän.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ke 11.10.2017 klo 18-19.30 

Luento pääkirjaston Muikku-salissa :  
ALEXANDRA DAVID-NÉEL - BELGIALAIS-RANSKALAINEN SEIKKAILIJA 
Yhteistyössä Joensuun seutuopiston kanssa 

 
Maria Suomisen (MA, Critical Media and Cultural Studies, Soas, London) luennon 
aiheena on Alexandra David-Néel (1868-1969) ), joka oli belgialais-ranskalainen 
seikkailija, buddhalainen, anarkisti ja kirjailija.  
Hän toimi myös oopperalaulajana. Hänet tunnetaan parhaiten vierailustaan 
ulkomaalaisilta kielletyssä Tiibetissä 1924. David-Léen kotimuseo sijaitsee Digne-les- 
Bains -nimisessä kaupungissa Etelä-Ranskassa, jossa Maria Suominen on myös 
vieraillut. 
 

 

 

 

 

Matinea –sarjassa 13.10 alkaen viikon ajan Tapiossa ranskalainen Cédric Klapischin ohjaama  
elokuvaViinitilamme Ranskassa/ Ce qui nous lie (2017) 

 
Kymmenen vuotta sitten Jean ( Pio Marmaï) on jättänyt perheensä ja 
synnyinseutunsa Burgundissa kiertääkseen maailmaa. Saatuaan tietää isänsä 
uhkaavasta kuolemasta hän palaa lapsuutensa maisemiin, jossa hän tapaa uudelleen 
sisarensa Julietten (Ana Girardot) ja veljensä Jérémien ( François Civil). Heidän 

isänsä kuolee juuri ennen viininkorjuun alkua. Vuoden kuluessa, vuodenaikojen 
rytmissä nämä kolme aikuista löytävät uudelleen toisensa sisaruksina, kehittyvät ja 
kypsyvät samaan aikaan kun heidän valmistamansa viini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe 10.11. 2017 alkaen klo 16.00  Leipominen ystävyysmessuja varten Pielisjoen koululla. 

La 11.11. 2017  Ystävyysmessut Iso Myyssä 

VUODEN 2018 OHJELMAA: 

31.01.2018 klo 18.00 Vuosikokous ja sen jälkeen lukupiiri: Maylis de Kerangal: ”Haudataan kuolleet, 

paikkaillaan elävät”. Paikka vielä avoin. 

Helmi-maaliskuu:  FT Riikka-Maria Pöllän esitelmä 1600-luvun eliittipariisittarien pukeutumisesta 

Maaliskuu 19.03 alkaen  Elokuvaviikko 

Parhain terveisin, 
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puheenjohtaja    sihteeri 
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