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Franse taal en 
cultuur in Nederland

Actief sinds 1888De Alliance Française in Nederland 
biedt een gevarieerd cursusprogramma, 
verzorgd door gediplomeerde, meest 
Franstalige docenten. In onze cursussen 
leert u niet alleen de Franse taal, maar  
maakt u ook uitgebreid kennis met de 
Franse cultuur. 

kunst, gastronomie, mode, 
wetenschap, geschiedenis, 
actualiteit, chansons en films 
in de oorspronkelijke taal

Wilt u graag Frans leren? Bijvoorbeeld 
vanwege uw vakantie, werk, of omdat u 
een huis in Frankrijk hebt? De Alliance 
Française heeft de juiste cursus, of u nu 
beginner of gevorderde bent. Kennis van de 
Franse taal komt in alle werelddelen van 
pas. 

We bieden u gratis en vrijblijvend een 
persoonlijke test aan om uw niveau 
te bepalen. De Alliance Française is 
toegankelijk, inspirerend en professioneel. 
Bezoek onze website voor meer informatie: 

www.afpb.nl/gouda



Cours de français
De Alliance Française Gouda – Alphen aan den Rijn – Capelle aan den IJssel 
- Reeuwijk is onderdeel van een wereldwijd netwerk. Wij zetten ons in om u 
vertrouwd te maken met de Franse taal en cultuur! Momenteel vinden de cursussen 
plaats in Gouda, volgens onderstaand rooster. Indien er voldoende deelnemers uit 
een van de andere plaatsen afkomstig zijn, dan kunnen er ook cursussen starten in 
Alphen, Capelle of Reeuwijk.

Niet alleen tijdens de les besteden we aandacht aan de Franse cultuur! Ieder 
jaar stellen we een gevarieerd cultureel programma samen, bestaande uit onder 
meer muziekavonden, proeverijen, lezingen, films en een jaarlijkse reis. Voor het 
cursusjaar 2020-2021 zijn voorlopig de volgende activiteiten gepland:

9.30-11.00 19:00-20:30 20:30-22:00
Maandag Conversatie B1 Klassieke Cursus A2 + Klassieke curssus A1

Conversatie
B2

Conversatie 
B1

Dinsdag Snelle Beginners Conversatie  
A2

19.45: Klassieke cur-
sus B1/B2

Conversatie  
B2/C

9:30-11:00 11:00-12:30 19:30-22:00
Woensdag Conversatie B2 Conversatie C Intensieve cursussen 

en korte cursussen

Kijk voor meer cursussen en eventueel benodigde studieboeken op onze website:     
www.afpb.nl/gouda.

Activités culturelles

2-4 oktober Voyage à Charleville-Mézières
20 november Concert de piano et dégustation du Beaujolais Primeur
13 januari Café Français
3 maart Conférence sur Louis de Funès
23 april Soirée de clôture sur Jacques Brel
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Notez bien

Infos pratiques

Met dank aan

Op 21 september aanstaande start het nieuwe cursusjaar 2020-2021 
bij de Alliance Française Gouda. Denkt u erover om een cursus Frans 
te gaan volgen, maar wilt u eerst meer informatie? Kom dan naar 
onze open avond op dinsdag 8 september. Vanaf 19.30 uur bent 
welkom op onze cursuslocatie te Gouda (De Goudse Waarden, 
Groen van Prinsterersingel 44). Op deze avond staan onze 
docenten klaar om uw vragen te beantwoorden, kunt u lesmateriaal 
bekijken en een niveautest doen. Uiteraard kun u zich ook meteen 
inschrijven. 
Dit jaar bieden we voor het eerst ook online cursussen aan, zowel 
individueel als in groepsverband. Informeer naar de mogelijkheden!

Inschrijven kan door een mail te sturen naar gouda@afpb.nl, of door 
op de open avond het inschrijfformulier in te vullen. Het cursusgeld 
dient voor het begin van de cursus te worden overgemaakt op 
overgemaakt op rekeningnummer NL17 INGB 0003 80 5800 
ten name van Stichting Alliance Francaise Gouda onder 
vermelding van de naam van de cursus. De cursusprijs van € 285 is 
exclusief de eventueel benodigde boeken. Als cursist van de Alliance 
Française bent u automatisch lid en ontvangt u onze ‘Carte 
Nationale’. Hiermee krijgt u niet alleen korting op onze culturele 
activiteiten, maar kunt u ook een stempelkaart aanvragen bij het 
Filmhuis te Gouda. Telkens wanneer u een Franse film bezoekt 
ontvangt u een stempel. Bij vier stempels is uw vijfde filmbezoek gratis.

Cursus coördinator  
Valérie Charbey, 06 24 10 90 13

email: gouda@afpb.nl


