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Det lysande sällskapet

Par Bricole

Inom sällskapet finns också ett antal talanggrupper
– som alla medlemmar givetvis är välkomna till –
och dessa har i uppgift att vårda och förvalta vårt
arv från Bellman, i form av:

i

Kören: en härlig manskör som sätter prägel
på våra fester.

i

Teatern: en mycket viktig del som ger oss
spex och allvar.

i

Musiken: vår underbara orkester som förgyller med skön musik.

q P.B. då och nu r

i

Par Bricole bildades 1779 av bland annat Carl-Michael Bellman och den tidens kulturelit i Stockholm. Syftet idag är att bevara 1700-talskultur,
och viktiga inslag är sång, musik, teater och retorik i kombination med god mat och dryck.

Intendenturen: fixare som hjälper till med
allt praktiskt.

i

Luculli gille: våra matlagningsgrupper som
har trevliga middagar på egen hand.

Vi finns idag i åtta städer i Sverige. Par Bricole är
ett sekulärt sällskap.
Vi brukar ha fyra större fester varje år, oftast
på lördagar. Vi brukar hålla till i Spegelsalen
på Stora Hotellet – en av Sveriges pampigaste
festvåningar.

q Grader r
Som i alla ordenssällskap når man olika nivåer,
hos oss kallat grader. Direkt i början går man in i
första graden och vanligtvis når man fjärde graden
inom drygt ett år. Innehållet i graderna är dolt för
de som ännu inte uppnått denna nivå än.
Många tycker det är konstigt att saker avslöjas
efter hand, men detta leder till spänning och förväntan. Det är också utvecklande att få insikt i
nya tankesätt. Dessutom föreskrev våra grundare
detta hemlighetsmakeri och vi vill gärna värna
vårt arv.

q Bara män r
Sällskapet är ju till för män men även våra kära är
välkomna på till exempel bal samt våra populära
afterwork och andra tillställningar. Det finns också
en sammanslutning av kvinnor som träffas ibland
när vi är på fest.

q Nya vänner r
Par Bricole är ett trevligt sällskap där vi umgås
och har chans att skaffa nya bekantskaper. För att
bli medlem fordras att man blir rekommenderad
av två medlemmar. Är du intresserad och inte
känner någon så finns det möjligheter ändå: ta
kontakt – intresse och inställning är det viktigaste.

i

Vill du veta mer om Par Bricole
och historian kan du läsa mer på:
www. jonkoping.parbricole.se
Där finner du även kontaktuppgifter till vårt kansli.

