
Að binda bönd 

- Hvað þýðir „temja“, spyr Litli Prinsinn? 
- Það er eitthvað sem fólk hefur gleymt, svarar Refurinn. Það þýðir að „binda bönd“.  

Eins og þessi tilvitnun í Saint-Exupéry segir hafa Fréttir úr sendiráðinu ekki annan tilgang 
en þann að skapa – eða styrkja – tengsl milli Frakka á Íslandi, Íslendinga sem hafa áhuga á 
Frakklandi og sendiráðsins sjálfs. 

Fréttabréfið, sem mun koma út einu sinni í mánuði, í byrjun hvers mánaðar, verður bæði 
á íslensku og frönsku. Það verður hnitmiðað og mun innihalda fréttir um eftirfarandi: 

Breytingar hjá sendiráðinu 

Nýlega menningarviðburði 

Komandi atburði, s.s. tónleika, fyrirlestra, o.fl. 

Samvinnu Frakklands og Íslands í vísindum, tækni og menntun 

Stórviðburði, s.s. kosningar 

„Í sviðsljósinu“, viðtal við Frakka sem búsettur er á Íslandi 

Hikið ekki við að koma athugasemdum á framfæri við okkur. Við viljum hafa þetta eins 
gagnvirkt og hægt er! 

Kærar kveðjur, 

Marc Bouteiller 

Sendiherra Frakklands á Íslandi 
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 Fyrir Frakka á Íslandi 

Kjósið erlendis árið 2012 

Árið 2012 verður í boði að taka þátt í forsetakosningum og, í fyrsta skipti, í kosningum á einum af 
ellefu fulltrúum Frakka búsettum erlendis. 

Til að taka þátt verður viðkomandi að vera búin/n að skrá sig á kosningalista sendiráðsins, fyrir 31. 
desember 2011. 

Gangið í skugga um að þið séuð örugglega skráð á kosningalista sendiráðsins og að sendiráðið hafi 
réttar upplýsingar um ykkur, s.s. heimilisfang, netfang, heimasíma og farsíma. 

Hikið ekki við að hafa samband við sendiráðið, annað hvort í síma 575-9601, eða í netfanginu 
ambafrance@ambafrance.is eða raymond.vidal@diplomatie.gouv.fr.  

MonConsulat.fr er ný vefgátt á vegum franskra stjórnvalda sem gefur Frökkum búsettum erlendis 
auðveldan og öruggan aðgang að upplýsingum sínum hjá ræðismannsembættinu. Vefgáttin felur í 
sér fjóra möguleika: 

Persónulegar upplýsingar: Hægt er að skoða og uppfæra heimilisfang og aðrar slíkar 
upplýsingar. 

Kosningar: Hægt er að ganga í skugga um að vera skráður á kosningalista sendiráðsins, velja milli 
þess að kjósa í Frakklandi eða erlendis í kosningum til forseta, þings, Evrópuþings og í 
þjóðaratkvæðisgreiðslum. Einnig er hægt að velja að kjósa með utankjörfundaratkvæðagreiðslu 
fyrir þingkosningar. 

Öryggisupplýsingar: Hægt að veita og breyta upplýsingum um sig sem viðkoma öryggi. 

Staðfesting á skráningu á kosningalista sendiráðsins: Hægt er að prenta út slíka staðfestingu. 

Fréttabréf franska sendiráðsins á Íslandi 
1. tölublað  -  Desember 2011 

La lettre d’actualité de l’Ambassade de France 
en Islande  -  1ère édition  -  Décembre 2011 

Dagsetningar 
kosninganna: 

Til forseta 
22. apríl og 6. maí  

Til þings 
3. og 17. júní 
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 Nýlegir viðburðir 

Tónleikarnir „Joie de vivre“ 

Sigríður Thorlacius, sú vinsæla og frábæra söngkona, og hljómsveit hennar héldu tónleika fyrir 
troðfullu húsi í Kaldalóni í Hörpu fimmtudaginn 17. nóvember. Þar söng hún franskar dægurlagaperlur 
frá síðustu áratugum og fram til dagsins í dag. Karl Cogard, framkvæmdastjóri Alliance française, og 
Sigríður settu dagskrána sérstaklega saman fyrir þessa tónleika í tilefni af aldarafmæli Alliance 
française. 

Tónleikarnir heppnuðust gríðarlega vel og voru áhorfendur stórhrifnir og klöppuðu mikið og lengi. 
Listamennirnir voru klappaðir upp í lok tónleikanna. 

Athöfn um franska sjómenn sem látist hafa við Íslandsstrendur 
Fimmtudaginn 10. nóvember var haldin árleg athöfn í Hólavallagarði til minningar um franska sjómenn 
sem hlotið hafa vota gröf við strendur Íslands. Viðstaddir voru fulltrúar utanríkisráðuneytisins, 
Landhelgisgæslunnar, rithöfundar, listamenn, umsjónarmenn safna um frönsku sjómennina og 
starfsmenn franska sendiráðsins og Alliance française. Eftir ávarp Marc Bouteiller sendiherra fór séra 
Jacques Rolland með bæn, og Íris Hrund Þórarinsdóttir og Arnaud Serniotti úr sendiráðinu fóru með 
ljóð á frönsku og íslensku. 

Í lok athafnarinnar var lagður blómsveigur á minnisvarðann um látnu sjómennina og mínútuþögn var 
viðhöfð. Viðstaddir þáðu síðan hressingu í sendiherrabústaðnum. 

Verkefnið FLAM 

Nýtt fyrir frönsk eða hálf-frönsk börn: Alliance française opnar fyrir FLAM-verkefnið! 

Í samvinnu við Samtök foreldra frönskumælandi barna á Íslandi hefur Alliance française í Reykjavík 
opnað fyrir verkefnið FLAM, Français Langue Maternelle. Verkefnið er byggt á viðmiðum frá 
ráðuneyti menntamála í Frakklandi. Verkefnið er styrkt af AEFE (Opinber stofnun fyrir frönskukennslu 
erlendis) og markmið þess er að ýta undir notkun frönskunnar hjá frönskum börnum (eða af öðru 
þjóðerni) sem ganga í skóla erlendis, á öðru tungumáli. 

30 börn á aldrinum 5-12 ára hafa skráð sig og 4 bekkir hafa nú hafið kennslu. Hvert stig fer yfir 
grunnatriðin í lestri, skrift, ritaðri tjáningu, stafsetningu og málfræði. 

Fyrir frekari upplýsingar, hafið samband við Alliance française, með tölvupósti til alliance@af.is eða 
símtali í 552-3870, eða skrifið forseta Samtaka foreldra frönskumælandi barna, Marion Herrera, í 
hermarion@gmail.com. 

Samkoma í sendiherrabústaðnum 

Til að kynnast betur franska samfélaginu á Íslandi héldu Marc Bouteiller sendiherra og kona hans 
samkomu fyrir Frakka búsetta hér á landi þann 16. nóvember síðastliðinn, í sendiherrabústaðnum.  

Í ræðu sinni minntist sendiherra á ætlun sína að bjóða Frökkum á Íslandi árlega til sameiginlegrar 
móttöku, en fjárhagslegar aðhaldsaðgerðir leyfa ekki lengur að bjóða öllum til móttöku 14. júlí, eins 
og venjan var. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að Frakkar á Íslandi gætu, ef þeir vildu, skráð sig á 
kosningalista sendiráðsins til að eiga þess kost að kjósa í forseta- og þingkosningum á næsta ári.  

Ræðismaðurinn, Raymond Vidal, kynnti ráðstafanir sem sendiráðið gerir í þessu tilefni. Einnig gátu 
viðstaddir uppfært persónulegar upplýsingar um sig hjá sendiráðinu. 

Myndir teknar á samkomunni: 
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 Úr sendiráðinu 

Ubifrance sér um viðskiptaráðgjöf milli Íslands og Frakklands  
 Ubifrance, opinber frönsk stofnun sem sér um alþjóðatengsl fyrirtækja, mun frá 1. desember 

2011 sjá um ráðgjöf er varðar viðskiptatengsl íslenskra og franskra fyrirtækja. Það er sú deild 
Ubifrance sem staðsett er í Kaupmannahöfn sem sér um verkefnið, en hún hefur á sínum snærum 
tengiliði sem þekkja vel landslag viðkomandi markaðar. Þessir tengiliðir hafa það verkefni að hjálpa 
frönskum útflutningsaðilum að komast í samband við viðskiptamenn á Íslandi til að markaðssetja 
vörur sínar. Til að fá frekari upplýsingar, vinsamlegast beinið fyrirspurnum til 
georges.regnier@ubifrance.fr eða í síma +45-33934822. 

Tveir nýjir starfsmenn í sendiráðinu 

 Tveir nýjir starfsmenn hófu störf í sendiráðinu í haust. Þetta eru Denise Illouz, sem gegnir 
stöðu ritara sendiherra, og Arnaud Serniotti, vísinda– og menningarfulltrúi. 

Arnaud er frá Suður-Frakklandi, en árið 2008 útskrifaðist hann með meistaragráðu í umhverfis-
fræðum frá Université d’Aix Marseille III. Eftir námið starfaði hann í banka og við umsjá tölvukerfa í 
París og einnig utan borgarinnar. Árið 2011 bauðst honum að þiggja starf til tveggja ára hjá utanríkis-
ráðuneytinu, sem gerði honum kleift að koma til Íslands. 

Denise hafði unnið sem kennari í 15 ár í París, þegar hún hóf störf fyrir ráðuneyti franskrar tungu og 
samstarfs við fyrrverandi nýlendur, en það var árið 1998. Því næst vann hún á ræðismannskrifstofu 
Frakklands í Toronto, en síðan sem ritari sendiherra Frakklands í Hollandi. Hún er hér með manni 
sínum, Maurice, en dætur þeirra tvær búa í París. 

Nýr efnahagsfulltrúi tekur til starfa í Stokkhólmi 

 Guillame Chabert heitir nýr efnahagsfulltrúi fyrir Norðurlöndin. Hann er því ábyrgur fyrir 
Íslandi líka, og mun koma reglulega til landsins, hitta fyrir viðmælendur í efnahagsgeiranum og gera 
úttekt á stöðu íslensks efnahagslífs. Chabert er staðsettur í Stokkhólmi. Hann starfaði síðast sem 
verkefnastjóri á vegum efnahags– og viðskiptaráðuneytis Frakklands og sá um skipulagningu G20 og 
G7/G8. 

Marc Bouteiller afhendir forseta Íslands trúnaðarbréf 

Nýr sendiherra Frakklands á Íslandi, Marc Bouteiller, afhenti forseta Íslands, Hr. Ólafi Ragnari 
Grímssyni, trúnaðarbréf sín 2. nóvember síðastliðinn. Á fundi sínum ræddu þeir gömul og ný tengsl 
ríkjanna tveggja, sérstaklega á sviði menningarmála. Þeir ræddu einnig um vilja sinn til að þróa 
samstarf á sviði vísindasamstarfs, þá sérstaklega á sviði jarðhita. Mikilvægi þróunarinnar á Norður-
heimsskautinu bar einnig á góma. 

Fyrrverandi sendiherra Frakklands sæmd Fálkaorðunni 

Í tilefni af starfslokum Caroline Dumas, fyrrverandi sendiherra Frakklands á Íslandi, ákvað forseti 
Íslands, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson, að sæma hana fálkaorðunni. Sendiherra sagði það vera mikinn 
heiður að taka við orðunni, sem hún leit á sem viðurkenningu fyrir styrkingu tengsla Íslands og 
Frakklands sem hefur átt sér stað síðustu ár. Áður en sendiherra fór aftur til Frakklands hitti hún helstu 
fulltrúa íslenskra stjórnvalda og þakkaði þeim fyrir einkar góðar móttökur og gott samstarf sem hún 
naut meðan á dvöl hennar stóð. 



 Nýr varnarmálafulltrúi hefur hafið störf 

 Charles Orlianges hóf störf sem varnarmálafulltrúi fyrir sendiráð Frakklands í Reykjavík, 
staðsettur í Kaupmannahöfn, sumarið 2011. Hann er með próf úr þýska herskólanum í Hamborg, en 
hann er einnig með próf í ráðstefnutúlkun á þremur tungumálum. Frá því árið 2001 starfar hann á 
sviði alþjóðamála, en hann hefur gegnt stöðu sérfræðings í stjórnmálum og hermálum í 
varnarmálaráðuneyti Frakklands og í starfaskiptum í Berlín. 

 Í sviðsljósinu: Viðtal við Frakka á Íslandi 

Marion Herrera, flugmaður og tónlistarkennari 

Í þessu fyrsta tölublaði af Fréttum úr sendiráðinu höfum við valið að taka viðtal við Ma-
rion Herrera, en hún hefur búið á Íslandi í 15 ár. Starf hennar er nokkuð áhugavert—það 
er ekki á hverjum degi sem maður talar við þyrluflugmann! Og eins og það sé ekki nóg 
er hún tónlistarkennari í þokkabót... 

 

- Við hvað starfar þú? Hvað gerir þú í vinnunni dagsdaglega ? 

Ég vinn við tvennt. Í fyrsta lagi er ég flugmaður hjá Landhelgisgæslunni og í öðru lagi er ég 
tónlistarkennari við tónlistarskóla Sigursveins. Þar kenni ég á hörpu. Hver dagur er því 
blanda af stöðugleikanum sem kemur með kennslunni og fjölbreytileikanum sem fylgir 
ólíkum verkefnum í fluginu. 

- Af hverju vildir þú að vera þyrluflugmaður ? 

Ég valdi fyrst að vera flugmaður. Seinna kom hugmyndin um að geta flogið jafnt flugvélum sem þyrlum. Ég held að 
fyrst og fremst hafi það verið áskorunin sem heillaði, en einnig ánægjan af því að fljúga. Síðan er það sú uppsafnaða 
og síendurnýjaða þekking sem flug þessara tveggja véla krefst, sem hrífur. 

- Hvers vegna valdirðu að koma til Íslands og síðan hvenær býrðu hér? 

Ég hef búið á Íslandi síðan árið 1996. Það eru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi þetta land. Fyrsta ástæðan kemur 
frá barnæsku minni. Amma mín las fyrir mig bókina Apoutsiak eftir Paul-Emile Victor og ég ferðaðist í huganum 
norður á bóginn. Seinna uppgötvaði ég Noreg á ferðalagi með foreldrum mínum, og löngun mín til að setjast að í 
Skandínavíu, seinna meir þegar ég yrði stór, fæddist. Að lokum voru það Vigdís Finnbogadóttir sem forseti Íslands, 
með vitsmunum sínum og náttúrulegum glæsileika, og Björk, með frumleika sínum og orku, sem sannfærðu mig 
endanlega. 

- Hvað líkar þér best við Ísland? 

Ég elska landfræði Íslands, og að sjálfsögðu náttúruna, sem er einstök. Ég elska jarðfræðina og alla orkuna sem býr í 
landinu. Ég elska þéttleika samfélagsins. Ég dáist að viljastyrk Íslendinga og hvernig þeir takast á við vandamálin af 
ró. 

- Hvers saknarðu mest við Frakkland? 

Það sem ég sakna sérstaklega er gagnrýninn hugsunarháttur Frakka. En ég sakna líka ostanna, ávaxtanna og ferska 
grænmetisins, sólarinnar suður í Nice og franskrar menningar yfir höfuð. 

- Ein spurning um verkefnið FLAM, þar sem þú ert formaður Samtaka foreldra frönskumælandi barna... Hvert er 
mikilvægi þessa verkefnis að þínu mati? 

Þetta verkefni er gríðarlega mikilvægt fyrir alla foreldra sem vilja kenna börnum sínum frönsku almennilega. Ísland 
er eitt af fáum löndum þar sem ekki fyrirfinnst franskur skóli. Börnin eru því dæmd til að gleyma eða læra aldrei 
franska málfræði eða stafsetningu. Það getur valdið vandamálum fyrir þau sem vilja leggja stund á frekara nám í 
Frakklandi, eða einfaldlega flytja þangað og halda áfram námi. Við vonumst til að svara þessu vandamáli með FLAM. 
Karl Cogard, framkvæmdastjóri Alliance française er frumkvöðull að verkefninu á Íslandi og við erum honum 
einstaklega þakklát fyrir að hjálpa börnunum að kynnast ríkri menningu okkar! Við erum einnig þakkláta franska 
sendiráðinu fyrir þann fjárhagslega stuðning sem það hefur veitt. 



Fréttir úr franska sendiráðinu á Íslandi - mánarlegt fréttabréf um atburði á vegum sendiráðsins. 

Til að segja upp áskrift, smellið hér. 

Ábyrgðarmaður : Luc Fuhrmann (luc.fuhrmann@diplomatie.gouv.fr).  

Ritstjóri : Martin Leifsson (martin.leifsson@diplomatie.gouv.fr). 

Vefur sendiráðsins: www.ambafrance.is. Netfang: ambafrance@ambafrance.is. 

 Væntanlegir atburðir 

Franska kvikmyndahátíðin 2012 

Franska kvikmyndahátíðin er annar stærsti kvikmyndaviðburður Íslands ef með er talin Alþjóðlega 
kvikmyndahátíðin í Reykjavík. Árlega sækja um 6000 gestir frönsku kvikmyndahátíðina, sem er fyrsti 
stóri menningarviðburður ársins. Dagskrá hátíðarinnar er unnin í samvinnu við Græna ljósið, Institut 
français og Alliance française í Reykjavík. Þær 10 kvikmyndir sem sýndar verða á næstu hátíð, sem 
stendur frá 27. janúar til 11. febrúar, 2012 eru eftirfarandi: 

Opnunarmynd hátíðarinnar að þessu sinni er The Artist (Listamaðurinn) eftir Michel Hazanavicius. 
Kvikmyndin La Guerre est déclarée (Við stefnum í stríð) verður einnig sýnd á sérstökum viðburði á 
hátíðinni. 

Aðrar franskar kvikmyndir hátíðarinnar eru: 

Ensemble, c’est trop (Saman er einum of) eftir Léa Fazer. 

Le Père de mes Enfants (Faðir barna minna) eftir Maia Hansen-Love. 

Qu’un seul tienne et les autres suivront (Það þarf aðeins einn til að stjórna og hinir fylgja) eftir Léa 
Fehner. 

Un Homme qui crie (Sá sem kallar) eftir Mahamat Saleh Haroun. 

Le Refuge (Sæluhúsið) eftir François Ozon. 

L’Illusionniste (Töframaðurinn) eftir Sylvain Chomet. 

Hadewijch eftir Bruno Dumont. 

Síðast en ekki síst má nefna að kvikmyndin L‘Age des Ténèbres (Öld myrkursins) eftir kanadíska 
leikstjórann Denis Arcand (höfundur Déclin de l’Empire américain og Invasions barbares) verður sýnd, 
þökk sé þáttöku Sendiráðs Kanada á Íslandi. 
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