ROGRAM 2018
Kjære NCA-medlem.
Vi ønsker deg et fortsatt riktig godt nytt år! Her kommer viktige begivenheter du kan
notere deg.
Det meste av dette programmet har vært kunngjort tidligere, men noe er nytt. Vi har
også tatt med litt av høstplanene, helt fram til julemiddagen som vi ønsker å gjøre til
årets grande finale. Vi ønsker deg vel møtt til fine opplevelser i 2018!
På vegne av styret
Torkil Baden

Lørdag 27. januar kl. 11.30 Brita Blomquist, programleder i NRK og reiseleder:
God tur med Brita! Hotel Beachcomber, Sophia Antipolis.
Det munnrappe og frodige radiofantomet har ledet mange nordmenn på tur rundt i verden, og
Frankrike er hennes hjertebarn. Hennes erfaringer fra mange himmelstrøk vil utvilsomt stimulere oss
til nye reiseopplevelser. Påmeldingsfrist 20. jan.

Lørdag 3. februar kl. 16 Festivalpalassset i Cannes: Le Cirque Phenix.
Femti afrikanere med dans, akrobatikk og musikk. Påmeldingsfrist er utløpt.

Fredag 23. februar kl. 11.30 Marit Skogstad, lege og forskningssjef ved Avdeling for
arbeidsmedisin ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt: Hvordan kan alderdommen bli best mulig?
NCA-medlem Marit Skogstad er spesialist i arbeidsmedisin. Hun vil formidle viktige erfaringer om
hvordan miljøet påvirker helsen og hvordan fysisk aktivitet kan gi et bedre liv. Hotel Beachcomber,
Sophia Antipolis.

.

Lørdag 17.mars kl. 11 Generalforsamling.
Velkommen til å reflektere over vår virksomhet og hvordan våre arrangementer og vårt miljø kan bli
stadig bedre. Frist for å sende inn medlemsforslag til sekretæren er 17. februar. Hotel
Beachcomber, Sophia Antipolis

Lørdag 24.mars kl. 20.30 Danseshow i Festivalpalasset i Cannes: Un
Break à Mozart. En kreativ sammensmeltning av moderne koreografi og Mozarts musikk med
danseakademiet i Rochelle, ensemble Accrorap og orkester fra Paris. Mulighet for felles middag kl.
18.30 med programinformasjon.
Lørdag 7. april FOR FØRSTE GANG: Familiepetanque i Valbonne Små og store, gamle og unge samles til en hyggelig formiddag med uhøytidelig spill. Ofte er det
vanskelig for yrkesaktive å ta del i våre samlinger. Dette er en av årets viktige muligheter til å bli
kjent med flere i vår mangfoldige klubb.

Fredag 13. april kl. 11.30 Journalist, forfatter og nisseforsker Hans Petter
Treider, Drøbak: Den utrolige historien om nissens liv og opprinnelse. Treider har skrevet krim og
reiseskildringer, bl.a. Provence for livsnytere. Nå har han fulgt i nissenes fotspor helt tilbake til
bronsealderen, og funnene er oppsiktsvekkende. Ikke bare julenissen er fra Drøbak, men også selve
Ur-nissen – opphavet til både fjøsnissen og Julenissen. Hotel Beachcomber, Sophia Antipolis

Tirsdag 17. april kl 18. QuizNorAzur i Valbonne. Vi fortsetter dette nye tiltaket som ble
svært populært i fjor. Herman Foss er quizmaster.

Fredag 20. april kl. 12 Jazz i strandkanten, restaurant Les Freres
de la Baie, Theoule. Den muntre og dyktige kvintetten fra Trondheim gjester oss igjen – Milenburg
Joys Jazz Quintet.

Tirsdag 24. april kl. 9. Petanquemesterskap i Valbonne. Kulene suser,
og stemningen og spenningen stiger utover formiddagen. Vårens sportslige høydepunkt der alle
medlemmene kan delta.

Søndag 6. mai kl. 11.30 Ingrid Bjørnov-show.
Etter sykdom i august måtte Bjørnov revidere sin krevende turneplan. Den planlagte NCAforestillingen, som ga billettstorm, måtte utsettes. På tross av en pågående kreftbehandling ønsker hun
å komme og glede oss med sin unike musikalske kreativitet. Hotel Beachcomber, Sophia Antipolis.
MED FORBEHOLD.

17. mai kl. 11.30 Hotel Mercure. Vi feirer nasjonaldagen med sang og musikk, taler og lunsj.
Professor Harald Herresthal kåserer om Nasjonalsangens politiske kraft - et symbol vi ikke spøker med!
Historien om «Ja, vi elsker» fra Bjørnson til Quisling og til i dag. Friske norske toner ved Elisabeth
Cornelius Lund, sang, Knut Harlem, saksofon, Elef Nesheim og Torkil Baden, klaver. Finale: den
tradisjonelle hatte- og bunadparaden.

Søndag 20. mai kl. 12.00 – Barnas nasjonaldag.
Barn og voksne feirer 17. mai i Parc des Bouillides, Sophia Antipolis

Fredag 6. juli kl. 19.30 Jazzkveld på Via Cassia, Golfe Juan
Sommerens treffpunkt på denne tradisjonelle jazzrestauranten i havnen.

Fredag 21. sept Kl. 19.30 (merk tiden) Kulturhistoriker Ove Bjørn Petersen, København/Menton: Smagen
av Frankrig. Spisekortets franske fortællinger. Vi får vite bakgrunnen for Filet Chateaubriand, Tournedos
Rossini, croissant, Sarah Bernhardt, Crêpes Suzette, Cordon bleu og andre franske spesialiteter. Ved
middagen serveres noen av rettene fra boken. Foredraget holdes på dansk. Hotel Beachcomber, Sophia
Antipolis.
I oktober og november blir det som vanlig møter, turer, familiearrangement, petanqueturnering m.m.
Fredag 30.november Årets grande finale med julemiddag, limerickpris og julestemning på ulikt vis…..

Søndag 2. desember Julegudstjeneste i Sophia Antipolis med barnas Luciaprosesjon og deretter juletrefest

