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CLIQUE!

DEZE MAAND: la Rentrée
Het Franse taalgebruik rond de maaltijd met Marc Defossez
De Alliance Française d'Utrecht presenteert een rentrée in het teken van de
Franse taal. Met Marc Defossez gaan we het hebben over uitdrukkingen en
taalgebruik rondom het diner. Over eten praten maakt hongerig. Daarom wordt
de conferentie gevolgd door een proeverij!
De lezing is in het Frans, maar toegankelijk voor cursisten van alle taalniveaus.
Het oefenen van de taal is juist onderdeel van de avond.
Marc Defossez is geboren in Noord-Frankrijk. Tegenwoordig werkt en woont hij
in Nederland. Hij is president van de Alliance Française Gooi en spreekt
vloeiend Nederlands.
L’Alliance Française Utrecht vous propose une rentrée sous le signe de la
langue avec une conférence en français de Marc Defossez sur les expressions
et proverbes français inspirés des arts de la table et du repas. La conférence
sera suivie d'une dégustation !
Originaire du Nord de la France, Marc Defossez vit et travaille aux Pays-Bas. Il
est président de l’Alliance Française du Gooi et parle couramment néerlandais.
Tijd: do 03/10, 20.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

EXTRA ACTIVITEIT: Jouons !
Spelletjesavond in het Frans
We gaan in spellenspeciaalzaak The Joker onder leiding van een docent
gezelschapsspelletjes spelen in het Frans. Omdat het een extra avond is
vragen we een kleine bijdrage van 5 euro. Graag vooraf opgeven bij Aurore via
aurore.utrecht@afpb.nl!
Soirée jeux de société en français, pour pratiquer la langue en s'amusant ! Une
enseignante de l'Alliance Française Utrecht animera la séance. Soirée
supplémentaire (5 euros de participation). Places limitées, réservation
obligatoire auprès d’ aurore.utrecht@afpb.nl.
Tijd: vr 11/10, 19.30 uur
Locatie: The Joker, Oudegracht 230A, 3511 NT Utrecht

VOLGENDE MAAND: 125 ans!
Tijd: do 14/11, vanaf 15.30 uur
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

MEDEDELINGEN VAN HET CURSUSCENTRUM
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous nos étudiants et
membres !
De meeste cursussen zijn van start gegaan, maar alle literatuurcursussen zijn
flexibel te volgen. Kies een boek & een avond en kom meepraten!
Informatie via cursus.utrecht@afpb.nl en op onze website.
A table! Kookworkshop met Anaïs
De kookworkshops in het Frans gaan weer van start! De ateliers zijn open voor
iedereen, nodig ook uw vrienden uit (vanaf niveau beginners +). U kunt zich
aanmelden via een e-mail aan Géraldine (cursus.utrecht@afpb.nl) of via deze
link. Deelname: 35 euro, incl. aperitief.
Let op! de datum is gewijzigd:
Tijd: za 09/11, 18.00-21.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht
Café français
Kom langs, praat mee over allerhande onderwerpen en oefen zo uw Frans!
Voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de AF Utrecht.
Tijd: wo 30/10 en 27/11, 17.00-19.00 uur
Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Het Comité Anniversaire is hard bezig met de uitnodigingen, de rondreizende
tentoonstelling en de publiciteit voor het 125-jarig jubileum van de Alliance
Française Utrecht op 14 november 2019.
Voor alle informatie over het programma, zie onze site https://www.alliancefrancaise-utrecht.nl/programma125.html. Binnenkort ontvangen alle
cursisten/leden een uitnodiging over de mail met het verzoek zich in te
schrijven voor de verschillende onderdelen. Zij moeten zich dus niet
aanmelden voor het symposium via de link op de site.
Op 11 september kreeg ik het verzoek van het Institut Français om kennis te
maken met de nieuwe Franse ambassadeur, M. Luis Vassy, die Utrecht als
eerste stad buiten den Haag aandeed. Het was een constructief gesprek, een
uitwisseling over de wijze waarop de “dynamische” AFU de Franse taal en
cultuur promoot. Zie ook:
https://nl.ambafrance.org/Deplacement-de-Luis-Vassy-a-Utrecht-11septembre-2019
Ook in 2020 gaan we weer op reis. Deze keer naar Chartres en omgeving, van
20 t/m 24 mei. Reserveer de data alvast, want onze reis is zeer populair!
Het bestuur nodigt u allen uit voor de opening van dit feestjaar bij de Rentrée
op 3 oktober 2019 in de Kargadoor!
Jetty Sanders-Pouwels,
présidente

ANNIVERSAIRE - 125 ANS

Vanaf begin oktober tot half december is er op diverse locaties in de stad
Utrecht een foto-expositie van portretten door Océane Dorange waarin zij de
diversiteit zichtbaar maakt van de Franse taalgemeenschap in relatie tot de
stad Utrecht.
In oktober is de tentoonstelling in de Kargadoor en Coffeemania.

DE ANDERE ALLIANCES
AF Amersfoort: La gastronomie française
De Franse gastronomie dateert uit de Middeleeuwen en is in 2010 erkend als
immaterieel erfgoed van de mensheid (UNESCO). Richard Brisach ontvouwt
ons de geschiedenis van de Franse Gastronomie. Wat valt eronder, hoe
ontstond de volgorde van de gerechten zoals we die nu kennen, welke rol
hadden beroemde Franse chef-koks zoals Bocuse, wat is het belang van de
regionale keuken en welke invloed hebben gidsen, als de 'Michelin', en de
mondialisering op de Franse Gastronomie.
Tijd: wo 09/10, 20.00 uur
Locatie: de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, Amersfoort
AF Hilversum: Un été extraordinaire, lezing door Alfred Damen
De toegang is gratis voor leden en cursisten op vertoon van uw Carte
Nationale AF. Tijdens het Café Parlant kunt u genieten van koffie of thee met
iets lekkers. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage.
Tijd: za 05/10, 11.00-13.00 uur
Locatie: Bibliotheek Huizen, Plein 2000 no. 1, Huizen
AF Hilversum: Dégustation de vin et de champagne
met Edward van Aardenne, eigenaar van Le Petit Clos en Karin Hoogeveen
Tijd: 17/10, 19.00 uur
Locatie: Le Petit Clos, Huizerweg 22, Bussum

EVEN UW AANDACHT………
Een dagje naar Lille
Zet u het alvast in uw agenda: zaterdag 30 november organiseren we een
dag naar Lille, met bezoek aan het museum La Piscine en aan de kerstmarkt
van Lille, verdere informatie volgt binnenkort.
Nù in Louis Hartlooper Complex/Springhaver
Celle que vous croyez (F, 2019), met Juliette Binoche.

Aanbod!
Alle studenten (van een complete lessenreeks) en alle leden hebben gratis
toegang tot Culturethèque, dé Franse mediatheek!
=>Als u zich voor het eerst aanmeldt, maakt u een account aan op
www.culturetheque.com en selecteert u Alliance Française Utrecht als
bibliotheek. Daarna mailt u uw naam, voornaam en lidmaatschapsnummer
naar aurore.utrecht@afpb.nl.
=> Voor een verlenging van uw abonnement, contacteert u direct de
verantwoordelijke via aurore.utrecht@afpb.nl met Culturethèque
renouvellement als onderwerp van uw mail en vermeldt u in de e-mail uw
naam, voornaam en lidmaatschapsnummer. (Het is niet nodig een nieuwe
account te creëren!!)
Offre !
Tous les étudiants (inscrits à un cours entier) et membres ont droit à un accès
gratuit à la Culturethèque, la médiathèque française par excellence !!
=> Pour une première inscription sur Culturethèque : créez un compte sur
www.culturetheque.com et sélectionnez Alliance Française Utrecht comme
bibliothèque. Envoyez ensuite votre nom, prénom et numéro de carte de
membre à aurore.utrecht@afpb.nl.
=> Pour un renouvellement d'abonnement, contactez directement la
responsable aurore.utrecht@afpb.nl: écrivez Culturethèque renouvellement en
objet du mail et précisez votre nom, prénom et numéro de carte de membre
dans le mail. (Inutile de créer un nouveau compte !!)
En ook :
L'Echappée Belle reçoit l'écrivain Laurent Gaudé
L’entretien sera mené par Pierre-Pascal Bruneau de la librairie française
d’Amsterdam Le Temps Retrouvé. Les membres de l'Alliance française Utrecht
peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel de 6€ au lieu du prix normal de
10.00€. Plus d’info.
Tijd: vr 20/11, 20.00 uur
Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam
TAPIS ROUGE is een Frans Filmfestival in 2019 opgezet op initiatief van de
stichting l’Échappée Belle (https://www.echappeebelle.nl/homepage/pourquoilechappee-belle/). Van 30 oktober tot en met 3 november vindt de eerste editie
van dit nieuwe Franse filmfestival plaats in Amsterdam, en op 2 en 3 november
ook in Den Haag. Voor meer informatie, kijk op:
http://tapisrougefransfilmfestival.nl/nl/tapis-rouge-frans-filmfestival/.

Volg ons op Facebook!

Volg ons op Instagram!

Met een e-mail naar Hélène (culture.utrecht@afpb.nl) kunnen alle belangstellenden zich gratis
abonneren op het Bulletin
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