
Referat fra medlemsmøtet i AMOPA Norvège 
Mai 2006 kl. 17.30 på Lycée René Cassin, Oslo  

. 
 
Vårt siste medlemsmøte fant sted 11.mai kl. 17.30 på Lycée René Cassin i Oslo. 11 
medlemmer var til stede i tillegg til Monsieur Jean Louis Virazels, rektor ved skolen.  
Medlemsmøtet startet med en innledning av rektor Virazels der han fortalt om Lycée Cassin 
og skolens utvikling i løpet av de 5 årene han har vært rektor der. Det ble en meget interessant 
orientering som viste hvordan denne franske skolen mer og mer har integrert norsk språk og 
tradisjon i sin franske struktur, og hvordan det er blitt naturlig å ta utgangspunkt i norske 
forhold i forbindelse med valgfag og fagområder der Norge fremtrer som et godt eksempel. 
Rektor Virazels understreket at dette hadde vært et viktig tema for han disse årene i Oslo. 
 
Deretter fulgte kveldens hovedtema, Rolf Tobiassens foredrag om Bayeuxteppet. Det ble en 
spennende reise i en dramatisk historisk begivenhet via et av kunsthistoriens mesterverk – 
broderiet fra katedralen i Bayeux. Vår  engasjerte og eminente foredragsholder ga oss en 
meget interessant og fin oversikt over teppets forskjellige scener, så levende og detaljert 
fremstilt at man med rette kan trekke paralleller til tegneserienes verden. Det var fantastisk å 
se hvordan fargene fremdeles er godt bevart etter flere århundre i tillegg til hvilken 
uttrykksfulle ”strek” kunstneren har vært i besittelse av for å få frem all den dramatikk som 
historien rommer. Tilhørerene var meget imponerte over det de så og hørte, og det var nok 
flere som gjerne ville ta en tur til Bayeux for å se og oppleve dette mesterverket . 
 
Etter foredraget var det servering av nydelige snitter og vin, samtidig som temaet kulturelt og 
språklig mangfold ble tatt opp til diskusjon rundt bordene. Dette temaet engasjerte de 
tilstedeværende medlemmene og vil bli fulgt opp av styret på bredere basis. 
 
 
 


