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Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Youtube :

CLIQUE!

NIEUW DEZE MAAND: e-PUBQUIZ (NL/F)
Online-pubquiz op 7 april
De pubquiz van 7 april kan door de maatregelen rondom het Corona-virus niet
plaatsvinden in café de Branding. Maar niet getreurd! We gaan onze krachten
meten in een online-pubquiz. Op dezelfde tijd, maar dan vanachter je eigen
computer. Dus zorg dat je pain, vin et Boursin in huis hebt en test jouw kennis
van Frankrijk, de Fransen en de relatie tussen onze beide landen en talen!
Meer informatie over hoe dat dan precies gaat werken en wat je daarvoor
nodig hebt (vooral een wijntje dus) ontvangen jullie per mail na jullie
aanmelding. Wat je sowieso nodig hebt is een goede internetverbinding op
zowel je computer/laptop als je telefoon. Anders dan de fysieke quiz, zal de
online-quiz een individuele quiz zijn.
Wanneer: dinsdag 7 april 2020
Opgeven:n (individueel) bij: lionne.utrecht@afpb.nl
Waar: achter je eigen computer, mét telefoon
Tijd: online-meeting open vanaf 19.30 uur, start quiz 20.00 uur
(verwacht einde 21.30 uur)
Kosten: gratis
Taal: Nederlands én Frans
Pub quiz en ligne le 7 avril
Le Pub quiz du 7 avril ne pourra avoir lieu au café de Branding, en raison des
mesures récentes concernant le coronavirus. Soit ! Dans ce cas-là, nous vous
proposons un pub quiz en ligne : même date, même heure, mais derrière votre
ordinateur ! Assurez-vous d'être accompagné(e) de pain, de vin et de Boursin,
et testez votre culture générale sur la France, les Français, et la relation entre
nos deux langues et nos deux cultures !
Plus d'informations sur comment et quel matériel (à part votre petit verre de
vin) suivront par mail après votre inscription. Vous aurez besoin d’une bonne
connexion internet sur votre ordinateur et votre téléphone.
Pour le moment, il s'agit d'un quiz individuel.
Quand : mardi 7 avril 2020
Inscription : lionne.utrecht@afpb.nl
Où : derrière votre ordinateur, avec votre téléphone
Heure : rendez-vous à partir de 19h30, début du quiz à 20h
(fin attendue à 21h30)
Coût : gratuit
Langues : néerlandais et français

DEZE MAAND: THEATRE ! (F)
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Toneelgroep Saint-Lazare komt volgend jaar terug met Les Exercices de style
van Raymond Queneau!

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Breukelen, 24 maart 2020
Beste cursisten, leden en docenten van de AllianceFrançaise Utrecht,
Zoals iedereen in Nederland te maken krijgt met het Coronavirus, zullen ook bij de
AFU - onder druk van de maatregelen van de overheid- alle activiteiten tot 1 juni
geen doorgang kunnen vinden. Dat is jammer, maar veel belangrijker is het feit dat
u allen hopelijk niet (ernstig) getroffen bent door dit virus.
Verplaatsen van de lessen is nu niet meer aan de orde. Het cursuscentrum heeft
daarom hard gewerkt aan alternatieven in de vorm van “enseignement à distance”
“en ligne” voor de nog resterende lessen van dit cursusjaar. Dit om u vooral “bij de
Franse les te houden”.
In overleg met de docenten zal worden besloten wat de mogelijkheden zijn. Zij
zullen u zo spoedig mogelijk hierover berichten. Wat betreft de aangekondigde
mei-cursussen: in mei inventariseren wij bij de cursisten of er behoefte is aan
vervolgcursussen online. Helaas kunnen de repetities van het zojuist gestarte koor
nu niet voortgezet worden. U ontvangt bericht van Paul Hamburger,
contactpersoon, met suggesties voor een eventueel vervolg voor de periode na 1
juni als het contactverbod dan opgeheven zou zijn door de overheid.
De culturele commissie zal u “liens”/“links” aanbieden om het Frans te blijven
onderhouden. U ontvangt eind deze week het bulletin van april met alle informatie
en suggesties. Voor wat betreft de reis naar Chartres geldt dat - met de nieuwe
maatregelen van maandag van de overheid - deze helaas niet door kan gaan. Wij
laten u zo spoedig mogelijk weten hoe een en ander afgehandeld zal worden.
Wij houden u van alle ontwikkelingen voor de AFU op de hoogte en verzoeken u
ook regelmatig onze site te raadplegen voor nadere informatie.
Wij danken het cursuscentrum en de culturele commissie voor hun inzet en hopen
op uw begrip voor onze pogingen tot het bedenken en uitvoeren van constructieve
oplossingen. Als allerbelangrijkste: blijf gezond, nieuwsgierig en goedgeluimd!
Bien cordialement, namens het bestuur,
Jetty Sanders-Pouwels,
voorzitter/présidente
pres.utrecht@afpb.nl

EXTRA e-ACTIVITEITEN

L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles
https://www.vogue.fr/culture/article/opera-de-paris-spectacles-gratuitsconfinement?fbclid=IwAR2gR6MFfrJnpZesLntWtnIIr5hi-bwAUZ3298qLlTlVN5B_J8M8nLP2kw

Expositions en ligne
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles

Podcasts op Spotify
Français avec Pierre (grammatica en uitspraak) (ook op YouTube)

InnerFrench (bijvoorbeeld: Intermediate French, maar vele andere!)

L'Arnaque van Pénélope Boeuf (des petites histoires mais plus difficile !)

Franse films op Netflix
Dix pour cent : pour voir et/ou revoir des acteurs français bien
connus. https://www.youtube.com/watch?v=garltKyX40Y

Zone blanche : un thriller policier avec une atmosphère
inquiétante. https://www.youtube.com/watch?v=gRnRtDWNwKE

Plan cœur : une comédie romantique.
https://www.youtube.com/watch?v=nnXUogUgLO0

Glacé : un thriller glaçant – forcément – et macabre en six épisodes qui se
déroule dans les montagnes pyrénéennes où le cadavre d’un cheval sans tête
a été découvert. https://www.youtube.com/watch?v=HlxBOtFJn_s

Le Bazar de la charité : mini-série historique française.
https://www.youtube.com/watch?v=a23p-3sJBuQ

Franse cultuur / culture française
Création du hashtag #culturecheznous qui regroupe beaucoup d'offres
culturelles. https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Boeken op verschillend niveau op Culturethèque
Boeken aangepast per niveau. Ga naar APPRENDRE > Niveau A1/A2 of
Niveau B1/B2.

Je vindt ook Franse muziek op Culturethèque!

Herinnering!
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!!)
N’oubliez pas !
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 !!)

MEDEDELINGEN VAN HET CURSUSCENTRUM

Om ondanks de situatie bij de Franse les te blijven, biedt de Alliance Française
haar cursisten en leden de volgende leuke en leerzame mogelijkheden:
Frantastique
Drie weken lang gratis Frantastique proberen, onze online cursus
https://alliance-francaise-utrecht.nl/onlinecursus.html

Culturethèque
Gratis voor al onze leden/ cursisten
https://alliance-francaise-utrecht.nl/culturetheque.html

Archibal
Dictee met Archibal om te oefenen, van niveau A1 tot C1
https://dictee.tv5monde.com/

Mei-cursus
Vanaf half mei / begin juni starten wij met onze korte opfriscursussen (Meicursussen), online als het moet, op locatie als het mag!

Café français
Wanneer: vrijdag 3 april 2020, 14.30-16.30 uur
Waar: Coffeemania, Utrecht
Wanneer: woensdag 8 april 2020, 17.00-19.00 uur
Waar: Figi, Zeist
Wanneer: woensdag 6 mei 2020, 17.00-19.00 uur
Waar: Kargadoor

Les Moulins de mon coeur
Het koor gaat weer van start op dinsdag 3 maart. Wie zingend de lente in
wil gaan: graag zo snel mogelijk aanmelden! 10 lessen waarvan de laatste les
met begeleiding van pianist Maurits Fondse op de slotavond van 25 juni.
https://alliance-francaise-utrecht.nl/afu-koor.html

A table! Kookworkshop met Anaïs
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.

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

http://europe.tv5monde.com/nl
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