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Foreløpig

NCA PROGRAM FOR HØSTEN 2015
Fredag 18. september – musikk
Denne dagen får vi besøk av representanter fra
Kringkastingsorkesteret KORK med fiolinisten Atle Sponberg i
spissen. Sponberg har markert seg som en av dagens mest
interessante norske fiolinister, han underviser i
kammermusikk. Med seg har han to kolleger. Mer informasjon
følger.
Sted: Sophia Country Club

	
  
Fredag 2. oktober – lunsjmøte med foredrag
Vi får besøk av professor Ole Kristian Grimnes, en norsk historiker og professor i
moderne historie ved Universitetet i Oslo. Grimnes har spesielt arbeidet med forskning
om norsk okkupasjonshistorie 1940-45.
Det er et veldig aktuelt tema akkurat i år - 75 år siden okkupasjonen, 70 år siden
frigjøringen
Ole Kristian Grimnes har skrevet mange bøker, les om ham på Wikipedia En av bøkene heter "Veien
inn i krigen". Det er dette han snakket om i den forelesningsrekken som er/har vært i Universitetets
Gamle Festsal. Foredraget hans het "Veien inn i krigen - og ut av den".
Sted: Sophia Country Club – kl. 11.30

	
  

Tirsdag 13. oktober - Vintur
Det blir vintur i år igjen. Denne gang drar vi med buss til vinslottet
Chateau des Demoiselles i La Motte. (Ikke så langt fra Les Arcs-sur
Argens hvor vi var i fjor). Her får vi en omvisning i det relativt lille,
tradisjonelt drevne vinslottet, med en spennende historie. Deretter blir
det smaking. Det tar en times tid. Så drar vi videre til restauranten La
Maurette, som ligger en kilometer fra vingården. Godt mat, god
stemning.
Etter lunsj går turen videre til Maison de la Vin som også ligger i La
Motte. Dette er et vinotek med 800 forskjellige viner fra hele Côte
de Provence. Her får vi et lite foredrag med smaking.
Vi reiser kl. 10.00 og regner med å være tilbake ca 17.00.
	
  

Fredag 23. oktober
Fellesmøte mellom Norske Akevittvenner og NCA.
I år blir det igjen fellesmøte mellom Norske Akevittvenner (NAV) og Norvège Côte dAzur.
Middagen finner sted på Hotel Sophia Country Club, det blir prøvesmaking av akevitter og
fransk mat som passer til norsk drikke. Dette blir et kveldsmøte. Spennende foredrag blir det
også.
Sted: Sophia Country Club, kl. 19.00

Tirsdag 10. november – Mona Levin med foredrag/musikk: Om Robert Levin
Mona Levin kommer til oss tirsdag 10. november. Hun har med seg pianisten
Einar Steen-Nøkleberg.
Pianisten Robert Levin (1912-1996) kom fra trange kår og endte på musikkens
verdensscener som partner for sin tids største tonekunstnere. Hans liv pendlet
mellom triumf og tragedie, og hans eventyrlige skjebne presenteres i et musikalsk
kåseri av journalist og forfatter Mona Levin og pianist og professor Einar SteenNøkleberg
Sted: Sophia Country Club, kl. 11.30	
  

Tirsdag 17. november – Petanquemesterskap med trukket partner
Høstturneringen i Petanque er som vanlig med trukket partner.
Sted: Petanquebanen i Valbonne
Tid: Kl. 09.00

Lørdag 5. desember – Julemiddag på fransk
Julemiddag
Vi arrangerer stor julemiddag lørdag 5. desember.
Sted: Hotel Sophia Country Club
Tid: kl. 19.00

Søndag 6. desember – Juletrefest
Gudstjeneste og Juletrefest for barna.
Kirken Èglise Sainte-Blaise i Valbonne. Juletrefesten blir avholdt etter gudstjenesten, i kirkens lokaler i
Valbonne.

Med forbehold om endringer
16. mai 2015 BRAa

