Varmt välkommen
på 85-årsfest!
Vår förening fyller 85 år och det ska vi fira ordentligt!
Jubileumsfirandet äger rum fredagen den 2 juni 2017 på
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr., i Stockholm.
Vi börjar med välkomstkaffe/te med kaka kl. 16.00. Därefter
följer föreläsningar och utdelning av Translatorspriset. Innan
vi sätter oss till bords för att avnjuta en festlig jubileumsbankett bjuder föreningen på fördrink med mingel.
Banketten kostar 790 kr per person, inklusive moms. Det
går bra att ta med sig en gäst. Anmäl dig via följande länk
www.aukttranslator.se/jubileum2017 senast den 22 maj 2017.
Det fullständiga programmet och menyn hittar du på nästa sida.

Fördrink
1 glas Cava Rodestieu Brut

Meny
Förrätt
SPARRIS – TRYFFEL – PISTAGE
Inkokt vit sparris med tryffelemulsion, grönt äpple, purjolök, riven tryffel
och pistage
1 glas Dopff au Moulin, Riesling Cuvee Europe, Alsace, Frankrike
Varmrätt				
LAMM – VÅRPRIMÖRER – LAMMSKY
Rosastekt lammrostbiff, lammsky smaksatt med rökta tomater,
vårprimörer, broccoli, sparris- och purjolökscrème
2 glas Ausomme Merlot/Shiraz, South Australia, Australien
Dessert
RABARBER – JORDGUBBAR – LIMONCELLO
Rabarbersorbet, vanilj- och lagerbladsbavaroise, flytande jordgubbsgelé,
marinerad rabarber, limoncello, färska jordgubbar, krisp
Kaffe

Vegetarisk meny
Förrätt, dessert och viner som ovan
Varmrätt
PANKOFRITERAD HALLOUMI
med rostad paprika, aioli, grillad broccolisparris, citronbakade betor och
marinerad zucchini

Program
Fredagen den 2 juni 2017
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr., Stockholm
16.00-16.30		
Registrering
			Välkomstkaffe/te med kaka
16.30-16.35		

Moderatorn Patrik Hadenius

16.35-16.40		
Välkomstord
			Ordförande Nadja Chekhov
16.40-16.45		

Film om Föreningen Auktoriserade Translatorer

16.45-17.00		
Historisk återblick
			Bo Widegren
17.00-17.45		
Ur andras fatabur. Bekännelse från en som inte
			
säger det med egna ord
			Patrik Hadenius
17.45-18.00		
Utdelning av Translatorspriset
			Bo Widegren, priskommitténs ordförande
18.00-18.30		
Grejen med substantiv
			Sara Lövestam
			Avslutning
			Patrik Hadenius
18.30-19.30		

Fördrink med mingel

19.30-23.00		

Jubileumsbankett

Om du behöver hotellrum i Stockholm boka så fort som möjligt eftersom Stockholm Marathon går av stapeln
den 3 juni och det kan bli svårt att få rum. Vägg i vägg med Sjöfartshuset ligger t.ex. First Hotel Reisen Stockholm,
http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/stockholm/First-Hotel-Reisen/.

