
 
 

 
Volg ons op Facebook!              Met een e-mail naar het Comité Culturel     
Volg ons op Instagram!              (culture.utrecht@afpb.nl) kunnen       
                                                      belangstellenden zich gratis abonneren  
                                                      op het Bulletin 
 
 

We zoeken twee vrijwilligers uit De Bilt of Bilthoven die op zaterdag 14 
september willen helpen onze stand op de Braderie te bemannen. Het gaat 

om 3 uurtjes met z’n tweeën vertellen over onze activiteiten en Franse boeken 
en tijdschriften verkopen. Géraldine is hierover te bereiken via mail of  

via 0346 215 796 (di en do). 
 

 

DEZE MAAND: Soirée de Clôture  

 
Het cursusjaar is alweer bijna ten einde! Wij sluiten het jaar af met het uitreiken 
van de certificaten, tezamen met een feestelijk aperitief, een optreden van 
ons koor en gezelligheid, tijdens de Slotavond op 20 juni. De winnaar van het 
Concours 125 jaar AFU ‘Gagnez votre Tote-Bag personalisé’ wordt bekend 
gemaakt en krijgt zijn of haar eigen tas met de winnende spreuk erop 
uitgereikt. De spreuken zijn nu allemaal te lezen op de site:  
https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/concours.html   
 
U kunt zich tot 14 juni via een mail naar het cursuscentrum voor de Slotavond 
aanmelden. De avond is gratis voor cursisten en leden. Introducees zijn 
natuurlijk meer dan welkom (10 euro). 
 
Tijd: do 20/06, 19.30 uur 
Locatie: Stedelijk Gymnasium Utrecht 
 
 

 VAN HET CURSUSCENTRUM 

 
Cursussen schooljaar 2019-2020 
 
Het nieuwe rooster 2019-2020 zal eind juni op de site staan. U zult zich vanaf 
dat moment ook kunnen aanmelden.  
 
Op 5 september is de inschrijfavond voor nieuwe cursisten en al wie het 
gezellig vindt. 
 
Tijd: do 05/09, 18.30-21 uur 
Locatie: Stedelijk Gymnasium Utrecht 
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Om uw Frans ook in juni op peil te houden een Charade van het 
cursuscentrum: 
 
Beethoven est né dans mon 1er  
Mon 2ème  est un impératif du verbe aller 
Mon 3ème  interroge sur le moment 
Mon 4ème  est un pronom réfléchi 
Mon 5ème  a 6 faces 
Les Anglais boivent mon 6e  
Mon tout est ce que nous vous souhaitons… ! 
 
Wie het als eerste weet mag Géraldine mailen vóór 20 juni! 
 
 
Café français 
 
Kom langs, praat mee over allerhande onderwerpen en oefen zo uw Frans! 
 
Tijd: wo 05/06, 17-19.00 uur (u kunt op elk moment binnenkomen) 
Locatie: Kargadoor 
 
Tijd: wo 03/07, 17-19.00 uur (u kunt op elk moment binnenkomen) 
Locatie: Kargadoor 
 
 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 

De Rencontre littéraire van Martin de Haan over ‘Serotonine’ van Michel 

Houellebecq trok een groot aantal bezoekers en bleek zeer actueel.  

 

Ook de film: “À bout de souffle” van Jean-Luc Godard met een boeiende lezing 

van Constant Hoogenbosch was een succes! 

 

We naderen het einde van het cursusjaar met nog een feestelijke Slotavond op 

20 juni! 

 

Dank aan het Comité Culturel voor alle activiteiten. 

 

Het Comité Anniversaire is druk bezig met de organisatie van het 125-jarig 

Jubileum op 14 november. Het voorlopig programma treft u op de site aan. 

 

Het bestuur dankt alle medewerkers en cursisten van de AFU voor hun inzet 

en enthousiasme. En Chapeau! voor Géraldine en alle docenten! 

Rest mij om u namens het bestuur een heerlijke ontspannen vakantie toe te 

wensen. 

 

Tot in september bij de inschrijving en op 3 oktober bij onze eerste culturele 

activiteit, 

Jetty Sanders-Pouwels, Présidente 

https://www.alliance-francaise-utrecht.nl/programma125.html


 

 

EVEN UW AANDACHT……… 

 
Herman van Veen ARTS CENTER 
…AU-DELA DU REGARD …HET ZICHT VOORBIJ is een expositie van de 
Franse fotograaf/ cineast Jacques Renoir (achterkleinzoon van). 
Cursisten van de AFU zijn van harte welkom en worden verwelkomt door 
Ladies in art met een gaasje wijn of kopje koffie en een exclusieve rondleiding. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden (zie voor verder informatie de website). 
 
 
Nu in Louis Hartlooper Complex 
Le Grand Bain (F, 2019) 
Nous finirons ensemble (F, 2019) (vanaf 6 juni)  
Le Semeur (B/F, 2017) (vanaf 13 juni)  
 
 
Springhaver 
Mademoiselle de Jonquières (F, 2018) 
 
 
Cursus Proust Lezen  
In september gaat deel 4: Sodom en Gomorra van start. Net als de vorige 
cursus is het mogelijk om dit deel los te lezen. Men hoeft dus niet eerdere 
cursussen te hebben gevolgd om deel te nemen aan deze cursus. 
De docent is wederom prof. dr. Maarten van Buuren, emeritus hoogleraar 
Franse moderne letterkunde, en de voertaal is Nederlands.  
 
Alle informatie is hier terug te vinden: 
https://www.hetliteratuurhuis.nl/evenement/ilfu-academy-cursus-proust-lezen-
sodom-en-gomorra/ 
 
 
Britta Maria, Maurits Fondse & Oleg Fateev  
Zingen en spelen hun Franse Chanson programma in één van de mooiste 
theaters van ons land: Theater de Kleine Komedie in Amsterdam! 
https://www.dekleinekomedie.nl/programma/1052/MARIA_FONDSE_FATEEV/
Chansons_van_Schoonheid_en_Troost/ 
 
Tijd: ma 03/06 20.15 uur 
Locatie: De Kleine Komedie, Amstel 56-58, 1017 AC  Amsterdam 
 
 
 
 

Secrétariat: Mirjam van Leeuwen, Händellaan 23, 1411 JG Naarden 
E-mail: secr.utrecht@afpb.nl 

 
Secrétariat Bulletin: Hélène Bruins  

E-mail: helene.utrecht@afpb.nl / culture.utrecht@afpb  
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