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4 oktober 2018: La Rentrée!
La Rentrée met Franse chansons
Ook dit jaar willen we het jaar weer openen met muziek! Annemarie Brijder zal,
begeleid door violiste Karin van Kooten, Franse chansons ten gehore brengen.
‘Elle chante des chansons sur toutes les choses auxquelles elle ne comprend
rien (ou presque….).
Gratis voor leden en cursisten van de Alliance Française (AF), anders €7,50.
De bar is open. Consumpties voor eigen rekening. U hoeft zich niet aan te
melden.
Tijd: do 04/10, 20.00 uur
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

VOLGENDE MAAND
Le Canada français, l’histoire, l’actualité et la langue
Presentatie in het Frans van Siem van Eeten.
Iets meer dan 400 jaar geleden stichtte Samuel de Champlin Quebec. In deze
goed geïllustreerde presentatie volgen we de eerste Fransen in Canada, hun
gelukkige leven in Acadië, het treurige lot van de Acadiërs en de verdwijning
van de Franse lepel in de pap van Noord-Amerika en slaan we ook de brug
naar de huidige tijd. Gratis voor leden en cursisten van de AF, anders €10,00.
Tijd: do 15/11, 19.30 uur: ALV; 20.15 uur: Presentatie
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

Bron: www.annemariebrijder.nl

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Het Bestuur hoopt u allen te ontmoeten bij la Rentrée op 4 oktober!

AFU-reis 2019
Bezoek aan Rouen et ses environs, van wo 29 mei t/m zo 2 juni 2019.
Annelies en Iemy gaan eind oktober alvast naar Rouen om weer een
interessant programma voor u samen te stellen.

MEDEDELINGEN VAN HET CURSUSCENTRUM

Café français
Het cursuscentrum organiseert regelmatig Cafés français die voor iedereen
toegankelijk zijn: cursisten, docenten, AF-leden maar ook in de regio wonende
Franstaligen en Fransen, studenten… iedereen die Frans wil praten is welkom!
De toegang is gratis, aanmelden wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor
eigen rekening. Zie ook onze website.
A bientôt?
Tijd: wo 31/10 & 28/11, 17.00-19.00 uur
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

Kookworkshop met Anais
Wij organiseren regelmatig (kook)workshops: goed voor uw Frans en gezellig!
Geen cursist of lid? U bent toch van harte welkom.
Er wordt samen gekookt (ook voor vegetariërs) met instructies in het Frans en
aan het einde wordt er gedineerd met uitwisseling van impressies in het Frans.
Uw chef: Anaïs Chartier. De prijs voor de workshop van 3,5 uur is € 30,(inclusief ingrediënten).
De ateliers zijn open voor iedereen, nodig ook uw vrienden uit (vanaf niveau
beginners +). A table! U kunt u nu aanmelden t/m donderdag 8 november via
een e-mail aan: cursus.utrecht@afpb.nl. VOL is VOL.
Tijd: do 15/11, 18.00-21.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht
Projectkoor Franse Chansons Les Moulins de mon cœur
Heb je zin om mee te doen aan het projectkoor Franse Chansons in Utrecht?
Op dinsdag 18 september is ons koor Les Moulins de mon coeur gestart. Het
telt al veel enthousiaste deelnemers, maar u kunt zich nog steeds aanmelden.
Britta Maria is de dirigente. Zij is ook zangeres en treedt op met toetsenist
Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev met Chansons van Schoonheid
en Troost. Zie ook: http://brittamaria.nl/.
Het koor zingt chansons van o.a. Charles Aznavour, Edith Piaf, Michel Fugain,
Jacques Brel, Francoise Hardy en Zaz, en een enkele vertaling naar het
Nederlands, denk aan Het Dorp van Wim Sonneveld, origineel La Montagne
van Jean Ferrat. Enige zangervaring en kennis van de Franse taal is gewenst,
maar plezier in het zingen staat voorop. De reeks wordt afgesloten met een
openbaar optreden in Utrecht onder begeleiding van een pianist.
Inschrijven kan via het formulier. Prijs: €150.
Tijd: vanaf di 18/09, 19.15-21.15 uur (op dinsdagen, 2x op een woensdag en
het eindoptreden is op vrijdag 25/01)
Locatie: het Stedelijk Gymnasium

Literaire cursussen rond een boek
Weet u dat u ook flexibel mee kunt doen aan onze literaire cursussen? U kiest
dan een boek (max. 3) dat u graag wilt bespreken of waarover u meer wilt
weten en meldt zich aan voor die ene les. Hieronder vindt u leestips en meer
informatie: https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/litterature.html

DE ANDERE ALLIANCES

Film français
Film français (sous-titré en français), ingeleid door Denis Mandon. In 2017 was
het bezoek van Denis Mandon een groot succes (film: La Vache). Dit jaar is hij
wederom een welkome gast. Hij zal een recente Franse film tonen die nog niet
in de Nederlandse bioscopen heeft gedraaid. Voorafgaand aan de vertoning
van de film worden het vocabulaire, de uitdrukkingen en de culturele aspecten
van de film besproken d.m.v. meerkeuzevragen. Info: AF Amersfoort.
Tijd: ma 12/11, 19.30 uur
Locatie: Corderius College, Amersfoort

EVEN UW AANDACHT………

125 jaar AFU!!
Najaar 2019 is het lustrum: de jubileumcommissie zou haar team nog graag
uitbreiden met 1 of 2 cursisten. Wie vindt het een leuke en gezellige uitdaging
om mee te denken en mee te doen?

Culturele Commissie
De Culturele Commissie organiseert uw maandelijkse activiteiten en het
Bulletin. Wij zoeken nog een enthousiast lid!
Info bij het cursuscentrum: Géraldine (0346 215 796) en op de website.

Proust lezen met Maarten Buuren
In oktober start er een nieuwe leesgroep waarbij In de schaduw van de
bloeiende meisjes, deel II van Prousts romancyclus, centraal zal staan. In de
schaduw van de bloeiende meisjes is een zelfstandige roman die gelezen kan
worden zonder voorafgaande lectuur van deel I. In deze roman beschrijft
Proust de volwassenwording van zijn alter ego Marcel. De levenslessen
spitsen zich toe op drie gebieden: literatuur, schilderkunst en liefde. Meer info
op de website van Het Literatuurhuis. Prijs: €250.
Tijd: 04/10, 18/10, 25/10, 01/11, 15/11, 22/11, 29/11 en 06/12
Locatie: Het Literatuurhuis, Oudegracht 237, 3511NK Utrecht

Cursus in Frankrijk Vivez la France
Van 6 tot 13 oktober geeft Sylvain Lelarge weer zijn cursus Vivez la France bij
Nyons, in de Drôme provençale. Dit is een cursus voor Nederlanders die wel
Frans spreken, maar met veel fouten. Een zeer levendige week, waar diep
ingegaan wordt op taal en cultuur. Hij heeft nog twee plaatsen open en biedt
20% korting en een gespreide betaling aan de geïnteresseerden......
Zie: www.talenvoortalent.nl/vivezlafrance.pdf en voor meer foto's pagina 4
van www.talenvoortalent.nl/Francofil63.pdf.

FILM, MUZIEK,THEATER, EXPOSITIES

Concertgebouw Amsterdam (zie website)
Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt Jeanne d’Arc au bûcher van
Honegger.
Tijd: do 27/09 & vr 28/09, 20.15 uur
Locatie: Concertgebouwplein 10, 1071 LN, Grote Zaal
.
Singer museum Laren (zie website)
Laatste impressionisten, de wereld door een roze bril
De intieme beelden van de laatste generatie impressionisten.
Tijd: van 04/09 t/m 02/12
Locatie: Oude Drift 1, 1251 BS Laren
En plein air, 100 jaar buiten schilderen
Een eeuw en plein air werken met werken van Mauve, Claude Monet, George
Hendrik Breitner e.a.
Tijd: van 04/09 t/m 02/12
Locatie: Oude Drift 1, 1251 BS Laren
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