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DEZE MAAND: ‘Pantoufle’
La troupe de théâtre Le GEST présente: ‘Pantoufle’
Une comédie d’origine britannique d’Alan Ayckbourn, mise en scène par
Valérie Faucher. Le GEST is een Franstalig amateurtoneelgezelschap uit Den
Haag dat onder regie staat van François Gaubert.
Grégoire, très épris de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou,
elle décide d’interrompre sa liaison avec Philippe, de 20 ans son aîné et marié
à Sheila. Sheila, l’épouse modèle des années 60, semble très bien s’entendre
avec Julie, la maîtresse de son mari. Plutôt étrange, n’est-ce pas? Les
quiproquos se succèdent et chacun frôle en permanence la catastrophe…
(bron: Ambassade de France aux Pays-Bas / facebook Le gest).

De integrale tekst van dit theaterstuk staat op de site. Zo kunt u zich ten volle
voorbereiden! Klik daarvoor op deze link.
Niet-leden 10 euro. Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich vooraf per mail
aanmelden bij Claire (claire.utrecht@afpb.nl).
Tijd: zo 17/02, 19.30 uur (voertaal Frans)
Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht

VOLGENDE MAAND : Peter Giesen bij Broese

Onze jaarlijkse literaire avond bij Broese
Peter Giesen, tot afgelopen zomer correspondent in Parijs voor de Volkskrant,
schreef over zijn vijfjarig verblijf in Frankrijk het boek Retour de France. Aan de
hand van de legendarische Route Nationale 7 van Parijs naar de Côte d'Azur
vertelt hij over de Franse geschiedenis, cultuur en politiek. Samen met onze
partner Broese hebben we Peter uitgenodigd om op 13 maart te komen
spreken bij Broese Boekverkopers. De avond zal in het Nederlands zijn en wij
nodigen het publiek uit om na de boekpresentatie met Peter en elkaar in
discussie te gaan over Frankrijk, de Franse gewoontes en de roerige Franse
politiek met de "gele hesjescrisis" en de moeilijke positie van president Macron.
De avond wordt afgesloten met een glas wijn of fris en de gelegenheid om met
de schrijver na te praten en Franse boeken te kopen met 10% korting.

Gratis toegang op vertoon van uw AF-ledenpas, u hoeft zich niet van
tevoren aan te melden. Niet-leden betalen €5 en dienen zich aan te
melden bij: klantenservice@broeseboekverkopers.nl.
Tijd: wo 13/03, 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur
Locatie: Broese Boekverkopers, Stadhuisbrug 121, 3511 AH Utrecht

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Op 14 november 2019 bestaat onze Alliance 125 jaar en dat gaan we
natuurlijk vieren! Om de activiteiten binnen en ook buiten onze vereniging
bekend te maken zoeken Bestuur en Jubileumcommissie een enthousiaste
cursist/verenigingslid (of kennis van ....) die de publiciteit wil verzorgen.
Een aantrekkelijke klus gedurende een aantal maanden en je ziet
gegarandeerd eer van je werk.
Wie voelt zich aangesproken en wil hiermee iets voor zijn/haar Alliance doen?
Voor nadere info en belangstelling: Jetty Sanders (pres.utrecht@afpb.nl of
06 23614738).

MEDEDELINGEN VAN HET CURSUSCENTRUM

Nieuwe cursussen
Cursus Frans voor de vakantie, vanaf di 05/02. Voor alle vakantiegangers die
goed voorbereid de Route du Soleil op willen… en beginners die een snelle
praktische cursus nodig hebben (8 lessen voor 130 euro, incl. materiaal).
Een aanrader!
Vanaf ma 04/03: Inleiding Zakelijk Frans, de basis in 6 lessen! Meldt u snel
aan! Meer info op: https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/themacursus.html
Wordt verwacht: Examentraining Delf, start ook in maart…
A table!
Atelier Chandeleur
Wat is de Chandeleur? Een gezellig pannenkoekenfeest op Maria Lichtmis, 40
dagen na Kerstmis.
Wij gebruiken verschillende soorten beslag en zoet beleg. Prijs: 20 euro incl.
koffie, thee en Franse cider. Aanmelden voor vrijdag 1 februari.
Tijd: za 02/02, 14.00-16.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht
En zet alvast in uw agenda:
Kookworkshop met Anaïs (het 3-gangenmenu wordt later bekend gemaakt).
Deelname: 30 euro, incl. aperitief.
Tijd: za 16/03, 18.00-21.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht
De ateliers zijn open voor iedereen, nodig ook uw vrienden uit (vanaf niveau
beginners +). U kunt zich aanmelden via een e-mail aan:
cursus.utrecht@afpb.nl of via deze link.
Café français
Kom langs, praat mee over allerhande onderwerpen en oefen zo uw Frans:
Tijd: wo 20/02 en 06/03, 17.00-19.00 uur (u kunt op elk moment binnenkomen)
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht
Projectkoor Franse Chansons Les Moulins de mon cœur
Het koor start weer op 05/02 (19.15-21.15 uur), met hopelijk nog meer nieuwe
deelnemers. (Messieurs, laat uw stem horen en kom meezingen in ons
koor!) Er zijn 10 bijeenkomsten (150 euro), de laatste is een optreden. Meer
informatie en data op: https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/koor-afu2.html.

DE ANDERE ALLIANCES

AF Amersfoort: La troupe de théâtre Le GEST présente: ‘Quiproquos’
Dit stuk van Charles-Henri Menival combineert drie grote theaterstromingen: de
vaudeville, de satire en de Commedia dell'arte. In de woonkamer van een
gewone familie komen alle bewoners bij elkaar. Maar wat gebeurt er als de
centrale figuur zich op het laatste moment laat vervangen door een ander? Het
belooft net als vorig jaar een vrolijke avond te worden.
Prijs: € 10,-. De toegang is gratis voor cursisten en leden van de AF
Amersfoort en voor docenten en leerlingen van het VWO/HAVO. U kunt zich
aanmelden via https://afpb.nl/amersfoort/cultuur-2/cultuur/.
Tijd: za 16/02, 20.00 uur (voertaal Frans)
Locatie: ICOON Theater (Vathorst), Leeghwater 1-3, 3825 MR, Amersfoort

AF Den Haag: de film Doubles Vies van Olivier Assayas
Ciné Première: Iedere eerste zondag van de maand is er in samenwerking met
de Alliance Française Den Haag een speciale voorpremière van een Franse
film te zien in het Filmhuis Den Haag.
Ciné Première : Chaque premier dimanche du mois, le Filmhuis Den Haag, en
partenariat avec l’Alliance Française La Haye, vous propose la projection d’un
film français. Meer informatie Plus d’informations
Tijd: zo 03/02, 14.00 uur (voertaal Frans)
Locatie: Filmhuis Den Haag

EVEN UW AANDACHT………

Cinematèque in Het Ketelhuis in Amsterdam: Le Cercle Rouge (1970)
Cycle Alain Delon. Dans Le cercle rouge, Melville, dont la dureté lors des
tournages est légendaire, impose à Delon une sobriété de jeu qui donne toute
sa force à ce chef d’oeuvre dans lequel le jeu des acteurs, entre Montand,
Gian Maria Volonte et Bourvil est un miracle d’équilibre. Zie ook
www.ketelhuis.nl/specials/cinematheque-francaise.
Tijd: di 05/02, 18.45 uur en di 12/02, 14.45
Locatie: Het Ketelhuis, Westergasfabriek, Pazzanistraat 4, Amsterdam

Opera: De ontmaskering van Peter de Grote. Wie is de ware Peter?
Pour sa nouvelle création BarokOpera Amsterdam s’empare d’un sujet brûlant
d'actualité: les fake news!
Le Tsar Démasqué associe 3 compositeurs des années 1800, Gretry, Lortzing
et Donizetti (français, allemand et italien) dans un spectacle mosaïque où cinq
chanteurs, 11 musiciens et deux circassiens sont à la recherche du véritable

Pierre le Grand. Ils jouent avec 5 langues pour raconter la jeunesse
aventureuse du Tsar: Simple charpentier, voyageant incognito, sur les
chantiers navals néerlandais, puis marié à une femme du peuple...
Tijd: o.a. ma 03/03, 20.15 uur
Locatie: De Kleine Komedie, Amsterdam (zie speellijst voor andere data).

Proust met Maarten van Buren
Over een kleine maand start Maarten van Buren namens de Internationale
School voor Wijsbegeerte een leesgroep over Prousts In de schaduw van
meisjes in bloei in Amsterdam (https://isvw.nl/activiteit/start-proust-lezenschaduw-meisjes-bloei-amsterdam/)
Tijd: tweewekelijks vanaf zo 10/02, 10.30-13.00 uur (8 bijeenkomsten)
Locatie: Huis met de Hoofden, Keizersgracht 123, 1015 CJ Amsterdam

Caligula van Camus door Theater Utrecht
Theater Utrecht presenteert Caligula, de bejubelde bewerking van de
toneelklassieker van Albert Camus. “De mensen sterven en zijn niet gelukkig.”
Tot dit verpletterende inzicht komt de jonge, onervaren keizer Caligula na de
dood van Drusilla, zijn zus én minnares. Er ontsteekt een storm in zijn hoofd.
Getergd door gevoelens van rouw en een vurig verlangen naar het leven
onderwerpt Caligula zijn onderdanen aan een genadeloos en gruwelijk
experiment: leven in het licht van de dood. Regisseur Thibaud Delpeut.
Tijd: 29-31/01, 01/02 en 24/02
Locatie: Stadsschouwburg Utrecht

Met de Thalys naar Disneylandparijs
Vanaf 31 maart 2019 kunt u vanaf de stations Schiphol Airport en Rotterdam
Centraal direct naar Disneyland Parijs reizen!
A partir du 31 mars 2019, vous pouvez prendre un train direct à partir de
Schiphol ou Rotterdam pour passer un week-end à Disneyland Paris ! (Bron :
Ambassade de France aux Pays-Bas) Info

Sylvain
Kijk ook eens naar de website van Sylvain (www.talenvoortalent.nl), of
abonneer u op gratis de nieuwsbrief.
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