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DEZE 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 en meer specifiek
over de problematiek van de banlieue, de Franse hofcultuur van Versailles, het
katholicisme, kunst, de auto-industrie, de landbouw en de Franse keuken; het
zich laven aan het kleurrijke verleden en onderwijl toch trachten zich aan te
sluiten bij de moderne tijd. 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 dient zich voor vrijdag 08/03
aan te melden bij Hélène via helene.utrecht@afpb.nl. Niet-leden betalen €5 en
dienen zich uiterlijk vrijdag 08/03 aan te melden via
klantenservice@broeseboekverkopers.nl.
Tijd: wo 13/03, 20.00-22.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur
Locatie: Broese Boekverkopers, Stadhuisbrug 121, 3511 AH Utrecht

VOLGENDE MAAND :

Rencontre littéraire : ‘La Cache’ de Christophe Boltanski
Onze literatuurdocente Anja-Hélène van Zandwijk interviewt in de bibliotheek
van Zeist Prescilla van Zoest over haar vertaling van ‘La Cache’. In dit boek is
Boltanski op zoek naar zijn verleden waarbij het hôtel particulier in de rue de
Grenelle te Parijs als een rode draad door deze geschiedenis loopt. Ook
worden er enkele beelden vertoond van de kunstenaar Christian Boltanski,
oom van de schrijver, voor zover die te maken hebben met de
familieomstandigheden waarin de kunstenaar opgroeide.
Tijd: wo 17/04, 20.00-21.45 uur, de bibliotheek is geopend vanaf 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Zeist, Markt 1, 3701 JZ Zeist

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Het Comité Anniversaire is enthousiast druk bezig met het organiseren van ons
125-jarig jubileum.
Wij nemen u via de website mee in het proces zodat eenieder er naar toe kan
leven. Voor nu staat op de website een korte, en als u doorklikt een
uitgebreide, versie van de historie van de Alliances.
Neem dus alvast een kijkje op onze 125-pagina: https://www.alliance-francaiseutrecht.nl/125ans.html
Het programma is nog niet helemaal rond, maar we kunnen wel alvast zeggen
dat het jubileumfeest op 14 november 2019 zal beginnen om 16.00 uur en zal
duren tot 23.00 uur.
Het wordt een combinatie van Rencontres met een debat, gevolgd door een
receptie en buffet met muzikale omlijsting.
We gaan er een echt feest van maken en hopen dat u met velen aanwezig zult
zijn bij deze mijlpaal in de geschiedenis van onze Alliance Française Utrecht!

MEDEDELINGEN VAN HET CURSUSCENTRUM

DELF
De DELF is een internationaal erkend diploma dat als kwalificatie geldt voor
werk en studie in Franstalige landen.
Onze DELF-kandidaten (niveau B1 & B2) van dit jaar zijn allemaal geslaagd bij
de sessie van december 2018! Félicitations!
De examentraining voor de juni-sessie start op do 07/03. Graag aanmelden
voor 04/03 via cursus.utrecht@afpb.nl. Meer informatie:
https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/delf-training.html.

Nieuwe cursussen
Inleiding Zakelijk Frans, de basis in 6 lessen! Start nu, aanmelden nog
mogelijk. Meer info: https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/themacursus.html.
Conversatie voor half-gevorderden vanaf do 07/03.
Aanmelden voor 04/03. Meer informatie via cursus.utrecht@afpb.nl.
A Table 3, vanaf 21/03, 6x2 uur + een workshop van 3 uur.
Opfriscursussen op alle niveaus, ook conversatie, starten begin mei:
Tijdens deze korte cursussen worden per niveau de belangrijkste punten van
de algemene cursussen herhaald en verdiept: een goede manier om uw kennis
van het Frans op te frissen! Het cursusmateriaal (inbegrepen in de prijs) wordt
door de docent verstrekt. Meer informatie via cursus.utrecht@afpb.nl.

Concours de la Plume d'Or
Ook dit jaar doen alle cursisten (B1>C1) weer mee aan het Concours de la
Plume d'Or, een internationaal concours voor de cursisten van alle Alliances
Françaises. De laatste twee jaar heeft de AFU met succes deelgenomen: 7de,
16de en 23ste plaats (wereldwijd!) en twee diplômes d'encouragement! Wij zijn
zeer trots op deze prestaties!
Wilt u de uitdaging ook aangaan? Meld u dan aan voor een cursus (start week
10) en doe mee!
Het Concours vindt plaats tussen 19 en 21 maart tijdens de reguliere lessen.

A table! Kookworkshop met Anaïs
Deze maand een 3-gangenmenu met als thema Bouchon lyonnais! (Het is leuk
om daar alvast eens naar te googelen als het concept nieuw voor u is!)
Deelname: 30 euro, incl. aperitief.
Tijd: za 16/03, 18.00-21.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht
De laatste kookworkshop van dit jaar is op za 18/05, 18-21.30 uur.
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 06/03, 17.00-19.00 uur (u kunt op elk moment binnenkomen)
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

De Culturethèque
Met uw lidmaatschap van de AFU hebt u vanaf nu gratis toegang tot de
Culturethèque, een digitale bibliotheek vol Franstalige boeken,
tijdschriften, films, concerten enz...! Zie: https://www.alliance-francaiseutrecht.nl/culturetheque.html.

DE ANDERE ALLIANCES

AF Amersfoort : Montmartre et ses artistes, Chloé Perrin
Chloé is journaliste, vertaalster, docente Frans en gepassioneerd liefhebster
van kunst en geschiedenis. Deze avond belicht ze die van Montmartre en
vertelt ze waarom ce lieu bohème zo gewaardeerd wordt door toeristen. Vanuit
drie iconische locaties - le Maquis, le cabaret du Chat Noir en le Bateau-lavoir vertelt ze over de artiesten, schrijvers en muzikanten die hier aan het eind van
de 19e en begin van de 20e eeuw woonden en er hun inspiratie hebben
opgedaan. Info: https://afpb.nl/amersfoort/cultuur-2/cultuur/.
Tijd: wo 27/03, 20.00 uur (voertaal Frans)

AF ‘t Gooi Almere: Kiki Clevett met EnVie de France, maisons & more
Kiki Clevett wil haar grote passie voor Frankrijk graag delen met andere
liefhebbers van dit prachtige land. Daarom heeft ze de website EnVie de
France opgezet waar je als bezoeker de mooiste rustieke vakantieadresjes
kunt vinden. Kiki neemt je in haar presentatie graag mee naar haar favoriete
Franse regio’s en laat je de meest bijzondere locaties en logeeradresjes
ontdekken. Zie ook: www.enviedefrance.nl.
Tijd: za 02/03, 11.00 -13.00 uur
Locatie: Bibliotheek Huizen
Gratis toegankelijk voor leden/cursisten en andere belangstellenden. Voor de
koffie/thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
AF Den Haag: Ciné Premières
Houdt u van Franse films en wilt u uw Frans verbeteren? Kom dan iedere
eerste zondag van de maand naar Ciné Premières, een speciale voorpremière
van een Franse film avec, par la suite, Q&R en français!
03/03 15.00 uur Sauvage
07/04 15.00 uur Le grand bain
05/05 15.00 uur Claire darling
Meer informatie Plus d’informations
Tijd: zo 03/03, 14.00 uur (voertaal Frans)
Locatie: Filmhuis Den Haag

EVEN UW AANDACHT………

Nu in Louis Hartlooper Complex: Un amour impossible
Dagelijks om 15.45 uur of klik hier voor meer informatie.

Finale Concours de la Chanson
De finalisten staan op http://www.concoursdelachanson.nl/.
Plaatsenreservering via http://www.diligentia-pepijn.nl.
Tarieven, inclusief garderobe en een drankje in de pauze:
Normaal tarief: € 24,50, AF tarief : € 22,00 (kortingscode aanvragen bij
helene.utrecht@afpb.nl), CJP tarief: € 21,00
Tijd: zo 17/03, 14.30 uur
Locatie: Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag
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