Le Français profond
Plonger dans la culture du quotidien.
Francofiel bent u beslist, en uw Frans is ook behoorlijk te noemen.
‘On se débrouille !’ zegt u bescheiden.
En toch komt het nog vaak voor dat u in een gesprek met Franse kennissen
de draad kwijtraakt, of vergeefs naar een bepaalde uitdrukking zoekt. En
pas de volgende dag komen de juiste woorden weer naar boven. Het is en
blijft frustrerend.
Wat u nodig heeft is een intensieve taalervaring, een week uitsluitend in
het Frans, maar wel met iemand die u op het juiste moment op uw blinde
vlekken of ingebakken taalfouten kan wijzen. Zo krijgt de Fransman of de
Française in u – votre ‘Français profond’ – handen, voeten en vleugels.
Je vous invite à une semaine extraordinaire.
Ik nodig u van harte uit voor een week ‘Bonne Vie’ op een bijzonder aangename plek en met
een groep bezielde mede-Francofielen. Samen gaan we - en français – Frankrijk beleven zoals
de ‘echte’ Fransen die we die week zijn. Want wat wij beleven, kunnen wij ons eigen maken.
Het concept:
• Wij spreken de hele week Frans. Met
vallen en opstaan - avec de l’humour et
de la bonne humeur - elkaar op weg
helpend. Ik ondersteun u op allerlei
manieren, maar alleen wanneer en waar
het nodig is. Wij leren samen.
• Ik deel met u - via o.a. vertellingen,
gesprekken, activiteiten, chansons aspecten van de levende Franse taal en
cultuur. Mijn keus baseert zich op uw
interesses.
• Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid
om - met mijn hulp - iets dat hem of
haar boeit, te presenteren.
Laat ik me eerst voorstellen: Sylvain Lelarge, Français pas moyen, met al 30 jaar lang één voet
in Nederland en de andere in Frankrijk. Ik heb beiden
culturen lief en spreek beiden talen met evenveel
plezier. Mijn passie en mijn talent: Nederlandse
Francofielen helpen om zich de Franse taal en cultuur
eigen te maken, en dit met een frisse, plezierige en
efficiënte onderwijsaanpak.
Voor deze aanpak kreeg ik in 2003 en 2004 de
Europese Prijs voor Innovatief Onderwijs. De
sleutelwoorden ervan: ervaring, ontmoeting en
authenticiteit.
Wilt u meer weten? Klik op www.talenvoortalent.nl.
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Mon crédo: apprendre par le plaisir …
Wat gaan we doen:
1. onze vele talenten delen,
2. op zoek gaan naar het familiaire Frans, het Frans dat de Fransen ‘en famille’ spreken,
3. op misverstanden, fouten aannamen en verkeerde interpretaties jagen,
4. onze gevoelens met nuances leren uiten, en onze woorden kracht leren geven,
5. prachtige chansons zingen,
6. Fransen ontmoeten,
7. over echt interessante onderwerpen praten,
8. licht werpen op de nog donkere plekken van de Franse grammatica,
9. (eigen) verhalen vertellen,
10. naar een paar bijzondere Franse films kijken,
11. onze goede tips, contacten en ervaringen uitwisselen,
12. samen van het ‘Bonne Vie’ genieten.
De deelnemers:
Dit programma is ontwikkeld voor actieve Francofielen met een goede - zij het enigszins
geroeste - kennis van de Franse taal. Deze week is dan ook niet bedoeld als een
systematische cursus Frans, maar als een soort ‘universiteitsweek’ waarbij we via het Frans
samen leren en daardoor ons Frans op een hoger niveau brengen. Alle deelnemers nemen zich
voor om tijdens de week uitsluitend Frans te spreken. Het is echter niet nodig ‘perfect’
Frans te spreken: ik ben er om jullie te helpen, en wij leren allemaal elkaars fouten…
Er zullen ongeveer 8 deelnemers zijn, wat de nodige dynamiek geeft, en tevens volop ruimte
biedt voor individuele aandacht. De week zal intensief
zijn, maar zeker ook ontspannen.
Waar?
Bij Domaine la Fontaine, in de buurt van Cognac,
in de Charente-Maritime
(www.domainelafontaine.com), een mooie plek met
comfort, natuur en cultuur.
Afstand vanaf Utrecht : ongeveer 1000 km.
Perspective (vue depuis le Domaine)

Wanneer?
van zaterdag 12 mei vóór het diner
tot zaterdag 19 mei 2012 na het ontbijt.

Kosten:
€ 1250 pp all in - € 1100 voor de partner Uw eigen kamer met badkamer, lekkere Franse maaltijden,
leuke uitjes: zes dagen en zeven nachten
‘Vie de Château’!
De kosten van deze training zijn als bedrijfskosten
declareerbaar (vrijgesteld van BTW).
Informatie & aanmelding:
U kunt zich aanmelden na een vrijblijvende telefonische
intake:
00 31 (0)6 127 06 313.
U kunt me ook voor meer informatie schrijven via:
contact@talenvoortalent.nl.

Domaine la Fontaine
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