
 

 
 

BROCHURE 
2020-2021 

 

 



 
 

ALLIANCE FRANÇAISE EINDHOVEN 

 

Alliance Française Eindhoven | www.afpb.nl/eindhoven 

 

 Welkom bij de Alliance Française Eindhoven 
Al bijna 120 jaar  jaar maken wij deel uit van een wereldwijde organisatie die in 1883 in het leven is 
geroepen om de Franse taal en cultuur te promoten. Er zijn nu maar liefst meer als 1030 vestigingen, 
verspreid over 136 landen, waarvan ruim 30 in Nederland.  
 
In het cursusjaar 2019-2020 telde de Alliance Française Eindhoven ongeveer 200 leden en cursisten 
die kennis maakten met de Franse taal en cultuur via een compleet programma aan cursussen en/of 
door als lid deel te nemen aan een groot aantal culturele activiteiten/lezingen.  
 
Dus: Frans leren en/of meer te weten komen over de Franse cultuur? Dat kan bij de Alliance Française 
Eindhoven. 

 Comité 

Président  M. Lex Tholen Tél. : 0653336522  
e-mail: pres.eindhoven@afpb.nl 

Vice-présidente et 
responsable culture  

Mme Marie-Jo Plaza Tél. : 0612055681  
e-mail: culture.eindhoven@afpb.nl 

Secrétaire Mme Anne Marie Alizé Tél. : 0682522974 
e-mail: secr.eindhoven@afpb.nl 

Trésorière Désirée van Lieshout e-mail: tres.eindhoven@afpb.nl 

Site web et réseaux sociaux Mme Gladys Claudé-
Théberge  

e-mail: web.eindhoven@afpb.nl 

Responsable des cours Mme Sophie Héry Tél. : 0683214777  
e-mail: cursus.eindhoven@afpb.nl 

 Nos Professeurs 
 
Maak kennis met onze leraren via de website: https://www.alliance-
francaise.nl/2020/eindhoven/cursussen/onze-docenten/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/cursussen/onze-docenten/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/cursussen/onze-docenten/
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Mot du président  Voorwoord van de Voorzitter 

 
 

Chers élèves, membres, professeurs et amis 
de l’Alliance Française Eindhoven,  

 
Nous sommes très content que vous avez été 
nombreux à participer aux soirées culturelles 
et cinématographiques.  
Vu le succès, nous avons décidé de continuer 
notre collaboration avec le Cafe-Français et 
Franco-Filou.   
Un grand merci au comité et à tous les 
professeures pour leur super travail, leur 
engagement et leur rapide adaptation avec 
l'éducation en ligne. 
Nous avons de nouvelles idées pour la 
prochaine saison pour que vous passiez de 
nouveau une année scolaire studieuse, 
agréable avec quelques challenges. Consultez 
régulièrement notre site pour vous tenir au 
courant des développements et nouveautés de 
notre Alliance.  

 
Pour l’instant, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée et au plaisir de vous revoir 
bientôt très nombreux.  

 
Bien cordialement,  

Lex Tholen 
 
 

 

Beste cursisten, leden, docenten en vrienden 
van de Alliance Française Eindhoven, 

  
We zijn heel blij dat jullie weer in grote getale 
aanwezig zijn geweest bij onze culturele 
activiteiten en filmavonden. Na een 
succesvolle start hebben wij besloten onze 
samenwerking met het Café-Français en 
Franco-Filou verder te intensiveren.  
 

Nogmaals mijn dank aan het bestuur en de 
docenten die opnieuw geweldig werk hebben 

geleverd en inzet hebben getoond.  
 

We hebben nieuwe ideeën voor het volgende 
seizoen 2020 - 2021 zodat jullie een leerzaam 

en gezellig studiejaar met uitdagingen 
tegemoet kunnen zien.Naast klassikale lessen 

bieden wij ook online cursussen en 
mengvormen hiervan aan.Voor een zeer 

bescheiden bedrag wordt u cultuurlid van de 
Alliance en kunt u gratis naar onze culturele 

activiteiten gedurende het hele seizoen.   
We adviseren jullie je in te schrijven op die 
nieuwbrief, onze site regelmatig te raadplegen 
en ons op facebook te volgen om op de hoogte 
te blijven van alle ontwikkelingen en 
activiteiten.  
 
Ik wens jullie allereerst een fijne vakantie en 
een gezonde terugkeer en kijk ernaar uit jullie 
talrijk tijdens onze culturele activiteiten te 
mogen begroeten!  

 
Hartelijke groeten,  

Lex Tholen 
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Alliance Française Eindhoven  
Mevrouw Sophie Héry 
telefoon: 06-83214777  

e-mail: cursus.eindhoven@afpb.nl 

 Deze brochure is geldig tot juni 2021 en bevat het 
programma van de activiteiten die de Alliance Française 

Eindhoven tijdens het cursusjaar 2020-2021 
organiseert. 

 

 Open Dagen cursusjaar 2020-2021 
Dinsdag 23 juni 2020 (Online) 

Van 18.00 uur tot 20:00 
Dinsdag 15 september 2020 en 
Donderdag 17 september 2020 

van 19.00 uur tot 21.00 uur 

  
Locatie Open Dagen 

Sint-Joriscollege 
Roostenlaan 296 - 5644 BS Eindhoven 

 

U kunt zich direct inschrijven via onze website maar als u niet helemaal zeker bent van uw 
instapniveau, dan bent u dinsdag 23 juni, dinsdag 15 of donderdag 17 september 2020 van harte 
welkom om geheel vrijblijvend eens de sfeer te proeven, te praten met een van onze docenten en/of 
deel te nemen aan de instaptest. 

 Praktische cursusinformatie 
De eerstvolgende cursussen Frans starten op maandag 28  & dinsdag 29 september 2020. 

mailto:cursus.eindhoven@afpb.nl
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Inschrijving en betaling 

 
Degenen die al cursist waren afgelopen seizoen dienen zich opnieuw op te geven voor een 
vervolgcursus. U kunt dat doen aan het einde van uw huidige les via een inschrijfformulier of u kunt u 
via onze webwinkel online inschrijven https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 

 
Heeft u zich aan het einde van de cursus tijdens de les ingeschreven voor een vervolgcursus, dan  

● is uw inschrijving is definitief vanaf 31 augustus 2020. 
● ontvangt u een bevestiging, met vermelding van dag en uur van uw cursus in week 38.  
● dient de betaling van het cursusgeld te worden voldaan d.m.v. de machtiging voor een 

automatische incasso. 
 

Nieuwe cursisten 

 
Voor nieuwe cursisten worden drie Open Dagen gehouden op dinsdag 23  juni 2020 van 18.00 tot 
20.00 uur (online), dinsdag 15  en donderdag 17 september 2020 van 19.00 tot 21.00 uur (Sint-
Joriscollege, Roostenlaan 296, Eindhoven). 
U bent van harte welkom om in een ontspannen sfeer kennis te maken met de Alliance Française 
Eindhoven en haar docenten. Tijdens deze inschrijfavonden bestaat ook de mogelijkheid een test af te 
leggen. We dragen er graag zorg voor dat u op het juiste niveau wordt ingedeeld. De test tijdens de 
inschrijfavonden is gratis, buiten deze avonden wordt hiervoor € 10,- in rekening gebracht.  
 
Nieuwe cursisten kunnen zich op de Open Dagen of in de webwinkel online inschrijven 
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 
 

Betaling 

 
Heeft u zich via een inschrijfformulier ingeschreven  dan dient het cursusgeld te worden voldaan via 
automatische incasso. De incasso van het cursusgeld vindt plaats in oktober 2020.  
Schrijft u zich in via de webwinkel dan kunt u direct online uw cursusgeld betalen. 
 
Herinschrijvers en vroege inschrijvers kunnen de inschrijving tot 31 augustus 2020 annuleren. Schrijft 
u zich ná 15 september 2020 in dan heeft u nog tot een week na uw inschrijving de mogelijkheid om 
eventueel te annuleren. Daarna is uw inschrijving definitief en bent u verplicht het lesgeld te betalen. 
Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Indien uw cursus onverhoopt niet doorgaat vanwege 
onvoldoende deelnemers vervalt uw machtiging en eventueel betaald cursusgeld zal gerestitueerd 
worden.  

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
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 Cursusaanbod  
De Alliance Française werkt in lijn met de aanbevelingen van de Raad van Europa. We garanderen de 
professionaliteit van onze opleidingen en de bereikte resultaten worden internationaal erkend. Dit 
laatste is een voordeel in meer formele omstandigheden, zoals bij solliciteren.  
 
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader beschrijft vijf types taalvaardigheden 
(luistervaardigheid, leesvaardigheid, gesproken interactie, productief spreken en schrijfvaardigheid). 
Verder zijn er zes verschillende niveaus (aangeduid met A1 t/m C2). Ook andere Europese talen 
hanteren dit systeem. We richten onze cursussen en leermethodes in volgens dit referentiekader. 
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 Basiscursussen 
Groepslessen met een methode 2020 - 2021 

Informatie niveaus A1.1 tot en met B2.2  
Indien u nog geen cursist bij ons bent kunt u een afspraak maken  

Sophie Héry - 06 83 21 47 77 – cursus.eindhoven@afpb.nl,  voor het afleggen van een niveautest. 
 

A1 basisniveau 
De cursist bouwt een woordenschat op en leert zich in het Frans te redden 
bij het voeren van een gesprek, het inwinnen van inlichtingen, het schrijven 

van een eenvoudige brief etc. 

A1.1 Beginners zonder kennis 

A1.2 Circa 2 jaar schoolfrans 

A2 overlevingsniveau Tussenstap – bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken 
voeren over alledaagse zaken 

A2.1 Circa 3 jaar schoolfrans 

A2.2 Circa 4 jaar Frans en redelijk parate kennis 

B1 drempelniveau 

Vanuit alledaagse onderwerpen wordt de woordenschat vergroot. Aan de 
grammaticale basiskennis wordt vanzelfsprekend de nodige aandacht 

besteed. Na het volgen van deze cursussen kan de cursist zich redden in 
verschillende omstandigheden in de sociale en privésituatie. Hij kan 

gevoelens formuleren, het nieuws op radio en televisie volgen, de krant lezen 
en een brief schrijven. 

B1.1 Circa 4 à 5 jaar schoolfrans met parate kennis 

B1.2 Gevorderden met eindexamen Frans Havo/VWO met parate kennis 

B2 
zelfstandigheidsniveau 

Dit niveau is bestemd voor vergevorderde, die hun eerder verworven kennis 
van het Frans willen vergroten en verdiepen. Evenals in de voorafgaande 

niveaus is er veel aandacht voor de Franse cultuur en samenleving. 

B2.1 Voldoende kennis en goede spreekvaardigheid 

mailto:cursus.eindhoven@afpb.nl
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B2.2 Verbetering van de taalvaardigheden 

 
Voor het lesrooster verwijzen wij u graag naar onze internetpagina:  

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/groepslessen-met-een-methode/ 
Voor direct inschrijven en betalen ga naar https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 

 
 

 Boekenlijst 2020-2021 
De benodigde boeken staan vermeld op onze internetpagina  

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/boekenlijst-2020-2021/ 
 

Wacht met de aanschaf van boeken totdat u definitief bericht heeft dat uw cursus doorgaat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/groepslessen-met-een-methode/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/boekenlijst-2020-2021/
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 Conversatiecursus 2020 - 2021 
De cursus wordt aangeboden op niveau B1, B2, C1 et C2.  

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Sophie Héry - 06 83 21 47 77 - 
cursus.eindhoven@afpb.nl. 

 
 Indien u nog geen cursist bij ons bent kunt u een afspraak maken  

Sophie Héry - 06 83 21 47 77 – cursus.eindhoven@afpb.nl,  voor het afleggen van een niveautest. 
 

Voor de lestijd informatie en kosten kijk op onze website 
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/conversatiecursus-2020-2021/ 

 
Direct inschrijven en betalen online via de webwinkel: 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 
 

Conversation A2-B1  

Minimaal niveau A2+ (intermediate) 
Drempel – kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en 
verwachtingen beschrijven. 

De gelegenheid om uw spreekvaardigheid te verbeteren op een leuke ongedwongen manier. Aan de 
hand van tekst-, audio- en videofragmenten wordt gewerkt aan het vergroten van het vocabulaire en 
de spreekvaardigheid. Er wordt ook grammaticale ondersteuning gegeven. 

 
 

Conversation B2 & Sorbonne 

Minimaal niveau B2 (upper intermediate) Doel : hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, 
kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en spontaan aan een gesprek deelnemen 

Een leuke cursus waarin spreken in de Franse taal centraal staat. Aan de hand van tekst-, audio- 
en videofragmenten wordt gewerkt aan het vergroten van het vocabulaire en de spreekvaardigheid. 
Ook is er ruimte voor inbreng van de cursisten zelf. De docenten inventariseren de 
interessegebieden van de deelnemers en bereiden mede aan de hand daarvan de lessen voor. Er 
wordt indien nodig grammaticale ondersteuning gegeven. 

 
Conversation C1 

Minimal niveau C1(advanced) Effectieve operationele vaardigheid – kan zichzelf vloeiend 
uitdrukken en kan de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor sociale, academische en 
professionele doeleinden 

mailto:cursus.eindhoven@afpb.nl
mailto:cursus.eindhoven@afpb.nl
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/conversatiecursus-2020-2021/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
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 Littérature

Atelier découverte de la littérature française 
                                   (à partir du niveau B2) 

Vous aimez lire et souhaitez approfondir votre connaissance de la langue et de la culture 
française ? Venez participer à nos ateliers de découverte de la littérature. 

À partir d’octobre 2020, au cours de cinq séances d’une heure et demie, nous découvrirons et 

commenterons ensemble des incontournables de la littérature française. Toutes les œuvres 

abordées ayant inspiré des réalisateurs, nous travaillerons à la fois sur des extraits des livres et sur 

leurs adaptations : Les liaisons dangereuses, Pierre Choderlos de Laclos, 1782 

La duchesse de Langeais, Honoré de Balzac, 1834 

Le feu follet, Pierre Drieu la Rochelle, 1931 

L’écume des jours, Boris Vian, 1947 

Bonjour tristesse, Françoise Sagan, 1954 
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Les séances auront lieu le mardi soir de 20h30 à 22h les 13 octobre 2020, 10 novembre 2020, 8 
décembre 2020, 12 janvier 2021 et 9 février 2021 au Sint-Joriscollege à Eindhoven.  

Tarif : € 100 (matériel inclus - min. 4 / max. 8 participants) 

Inscription et paiement: https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 

Flexi French 
Are you always in between meetings and cannot commit to off-site lessons ? 

Look no further and enrol in one click to Flexi-French by AF Eindhoven 

Flexi French – Tailored online & face-to-face classroom 
Flexi-French is a tailored made and flexible French learning program. Designed to bring 

the classroom to your home, it enables you to learn French in the comfort of your home. 

This tailored learning program combines the advantages of a face to face classroom 

environment and virtual lessons. 

17 weeks, 

25 hours: 1.5 hour face-to-face classroom or online lessons per week, 

(30% face-to-face classroom= 7,5 & 70% online classroom= 17,5 hours)  

Group : 4 to 8 students 

Once every three weeks, you’ll participate in an immersive class at Sint-Joriscollege led 
by expert native-speaking French teachers. The other weeks you’ll enhance your studies 
through online lessons on our new interactive learning platform. Using the latest learning 
methods and engaging multimedia content, you’ll improve your reading, writing, and 
listening comprehension skills. 

Type of course : 

Business French        

Standard course : level A1 to B2            

Conversational course  

 

For schedule and costs see next page. 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
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For registration and payment go to our webshop: 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 

 

 

formations : Sophie  

 

 

 

 

 

 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
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 Frans voor het bedrijfsleven  
A. Frans voor het bedrijfsleven op maat:  

De Alliance Française heeft veel ervaring in 
het verzorgen van cursussen voor het 

bedrijfsleven. Deze cursussen worden geheel, 
in overleg, afgestemd op de wensen van het 
bedrijf en kunnen individueel of in een groep 
van maximaal 4 personen inhouse worden 

gegeven.  
Eerst vindt een vrijblijvende intake plaats, 

eventueel gevolgd door een offerte. Aan de 

hand van de intake wordt een programma op 
maat samengesteld.  

 
De cursustijden en cursusduur (minimaal 10 
uren) worden in overleg met het bedrijf of de 

instelling bepaald.  
 

De prijs per uur bedraagt  
€ 69,- (€ 85,- voor 2 personen).  

BTW wordt niet berekend. 
 

B. Flexi-Frans “Frans voor het bedrijfs (min 4 personen, max 8 personen) 
17 weken - 25 uur - 1.5 uur/week face-to-face classroom and/or online 
(30% face-to-face classroom = 7,5 hours & 70% online classroom = 17,5 hours) 

Doelgroepen:  
- diegenen die vanuit hun functie in een 
organisatie (profit/non-profit) in contact komen 
met Fransen en hun kennis van de taal 
wensen toe te spitsen op het bedrijfsleven  
- zij die hun kansen op de arbeidsmarkt 
wensen te vergroten.  
 
Inhoud:  
Betreft een introductie in de woordenschat die 
met het zaken-/bedrijfsleven samenhangt als 
ook met de Franse bedrijfscultuur. Kortom een 

training in zakelijke communicatie in al haar 
aspecten.  
 
 
Flexi-Frans voordelen :  
7.5 uren / classroom learning = 5 lessen face-
to-face 
17.5 uren / online learning = 11.5 lessen online 
 
 

Niveau:  
Niveau vanaf A1+  
Prijs: € 320,- voor 25 uur.  
Tijd: Maandag- of dinsdagavond. 

 
Voor verdere informatie en lesrooster zie pagina 13 
 
U kunt zich online inschrijven via onze webwinkel: 
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 
 
 
 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
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 Privélessen 
De Alliance Française verzorgt tevens 

privélessen (basiscursus en/of conversatie), 
waarbij rekening wordt gehouden met uw 
behoeften en niveau. De frequentie en de 
tijden worden in overleg geregeld. Met uw 

wensen wordt rekening gehouden.  

 
Prijs € 390,- voor 10 uur 
Prijs € 750,- voor 20 uur 

Prijs € 1000, - voor 30 uur 
+ vervoerskosten docent(e)

Voor informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator Mevr. S. Héry, 0683214777 
Voor inschrijven via onze webwinkel: https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 
 

Kindercurussen 
Spelenderwijs Frans leren in de basisschool 

De Alliance Française biedt basis-scholen de mogelijk-heid om leer-lingen uit groep 7 en 8 ken-nis te 
laten maken met de Franse taal. Voorop staat daar-bij het ple-zier in het leren van de taal. Er wordt 
gewerkt met een spe-ciaal door de Alliance Française ont-worpen methode “Le Petit Tour” waar-mee 
een soort Tour de France wordt gemaakt met ver-schil-lende ludieke activi-teiten.Er komen ook 
enkele prak-tische thema’s aan bod, zoals b.v. “kennis maken”, “boodschappen doen”, hetgeen van 
pas kan komen bij een vakantie in Frankrijk. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator Mevr. S. Héry, 0683214777, of 
kijk op onze website https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/cursussen/niet-franstalige-
kinder-kindercursussen-le-petit-tour/

 Frans voor vakantie  
Lessen in kleine groepen (max. 5), 5 lessen van 2 uur (donderdag 19.00 – 21.00 uur)  
De inhoud van deze cursus is geheel afgestemd op de kennis die men als toerist in Frankrijk nodig 
heeft. Er is een opfriscursus (voor hen die 2 à 3 jaar Frans gehad hebben) met een korte 
conversatiecursus.  
Start: mei 2021, Kosten: nader te bepalen  
Inschrijving bij de cursuscoördinator Mevr. S. Héry, 0683214777.  

TGV : cursus Frans à grande vitesse 
 
In deze cursus kunt u in hoog tempo uw basiskennis van de Franse taal opfrissen. Het is een 
praktische cursus met aandacht voor spreken, luisteren, lezen en schrijven. Dit alles in een kleine 
groep (min 4 personen, max 7 personen) en in een ontspannen sfeer. Na deze cursus kunt u 
doorstromen naar niveau A2.1 
Start: januari 2021, Kosten: nader te bepalen  
Inschrijving bij de cursuscoördinator Mevr. S. Héry, 0683214777.  

 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/cursussen/niet-franstalige-kinder-kindercursussen-le-petit-tour/
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/cursussen/niet-franstalige-kinder-kindercursussen-le-petit-tour/
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 Extra cursussen alle niveaus  
Aansluitend aan het officiële cursusseizoen, en in geval van voldoende belangstelling, bestaat de 
mogelijkheid om deel te nemen aan extra sessies. 4 extra lessen na afloop van het cursusjaar (6 uur)  
Kosten: nader te bepalen 
Belangstellenden kunnen zich melden bij mevrouw S. Héry, cursuscoördinator, 0683214777.  
 

 

 Course for beginners (A1) taught in English/French 
The course provides the best means of developing the student’s skills in French in the four core 

areas: speaking, reading comprehension, writing and listening. 
  

This course also offers the opportunity to learn French grammar, sentence building and vocabulary in 
a 100 % French relaxed and friendly environment! 

 
Level : Beginners 

Intensity: 2 hours / week   Duration: 12 weeks 
Session : October – December 

Schedule : Wednesday 18.00 – 20.00 Place : Eindhoven Price: € 240 
 

To subscribe email at: cursus.eindhoven@afpb.nl 
 
 

Interested in a course or level not advertised ? Let us know and we will notify you when it’s running. 
Email us at: cursus.eindhoven@afpb.nl, or call us on 06 83 21 47 77. 
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 Vakanties seizoen 2020 – 2021 
Tijdens onderstaande schoolvakanties worden er geen cursussen gegeven: 

 

Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie:maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021 

Paasmaandag: maandag 5 april 2021 

Meivakantie:maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaartweekend: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei  2021 

Zomervakantie:  

  

 Programme Culturel 2020-2021 
Het cultureel programma voor het nieuwe seizoen: link 

 
15 octobre 2020 Concert Magali Michaut 

19 novembre 2020 Conférence sur une région de France 

15 décembre 2020 Film et pot de fin d’année 

21 janvier 2021 Quiz sur la gastronomie française 

18 février 2021 Conférence sur la littérature française animée par Fouad Laouri 

15 mars 2021 7ème édition de la Dictée de l’Alliance Française 

Avril 2021 Soirée Théâtre avec La Compagnie du Geste 

Mai 2021 Soirée Pub Quiz ou visite culturelle d’une journée dans une ville française 

 
  

https://afpb.nl/eindhoven/cultuur/programme-culturel/
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 Café Français 
Gedurende enkele uren informeel maar intensief en met plezier in 

het Frans converseren! 
Diversiteit aan thema’s : het Franse nieuws, gastronomie, vakanties, 

tradities, cultuur en nog veel meer…. 
Wil je graag Frans spreken met Franse, Canadese, Belgische, 

Afrikaanse…. of gewoon Nederlandse liefhebbers van de Franse 
taal? Franstaligen ontmoeten, praten met sprekers van de Franse 
taal over muziek, sport, politiek, cultuur en nog veel meer…? Je  
Frans een beetje opfrissen zonder dat er over een foutje wordt 

gevallen? 
 

Dat kan. Er is vanaf 29 september een Café français in het gastvrije 
wielercafé van “patron” Rutger en  “patronne” Madelon: de Cyklist.  

Bij “un petit pastis”, een glas wit, rood of rosé is het ontspannen 
kletsen met wie je ook maar tegenkomt. Trefwoorden zijn: 

sympathiser, se rencontrer, bavarder, plaisanter et…. parler français. 
Pour tous et toutes de toute nationalité qui aiment parler le Français.  

 
Het Café français is een idee van Huub en Huub. Wij zijn twee copains die onze liefde voor Frankrijk 
delen en er plezier in hebben om op deze manier de taal en La Douce France een warm hart toe te 

dragen. Rendez-vous? … Elke 6 weken.  
Kijk hier voor de volgende datum!!   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Hoe wordt u lid van onze Alliance? 
Er zijn twee manieren om lid te worden:  

https://afpb.nl/eindhoven/nieuws/cafe-francais/
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1. Als u een cursus volgt kunt u voor € 20 lid 
worden van de Alliance Française en kunt u 

gratis deelnemen aan de culturele activiteiten 
van onze stichting: lezingen, filmavonden, enz. 
(zie hiervoor het programme culturel in deze 

brochure)  
 

2. U kunt ook alleen deelnemen aan onze 
culturele activiteiten. Voor € 40 per persoon of 
€ 70 per familie kunt u gratis deelnemen aan 
de culturele activiteiten van onze stichting: 

lezingen, filmavonden, enz. (zie hiervoor het 
culturele programma in deze brochure) 

Uw lidmaatschap geeft ook de mogelijkheid om gratis of tegen geringe vergoeding deel te nemen 
aan de culturele activiteiten van de andere Alliances in Nederland. 

 
U kunt zich inschrijven voor het culturele lidmaatschap van onze Alliance via de webwinkel. 
Was u al lid, dan vragen wij u zich opnieuw voor het nieuwe seizoen in te schrijven via onze 

webwinkel. 
 
 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage:  
€ 40,- voor één persoon  
€ 70,- voor een familie 

€ 20 - voor leerlingen van onze cursussen 
  

Voor niet leden en introducés zijn de kosten € 10,- per avond. 
 

Word lid via onze webwinkel!  
https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie volg ons op Facebook:   
https://www.facebook.com/AF.Eindhoven 

 
 

https://www.alliance-francaise.nl/2020/eindhoven/winkel/
https://www.facebook.com/AF.Eindhoven/?ref=bookmarks
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