Ces Chansons qui nous enchantent…
Een (zater)dag vol zing- & leerplezier met Sylvain Lelarge.
Met Chansons de Franse ziel verkennen: dat is het programma,
iedere keer rond een thema en op een andere mooie plek van Nederland.
Zingen is ontzettend leuk, al is het maar in je
eentje onder de douche. Uit volle borst meezingen
raakt ons: het laat ons helemaal vibreren, tot op
het bot. Daarom vergeten we nooit die geliefde
Franse chansons die ons hart ooit gestolen
hebben... Zij blijven in ons hoofd rondzingen, of wij
ons ervan bewust zijn of niet. Zij wachten op ons
als schatten, diep in ons geheugen.
Dat is wat mij als taaldocent fascineert: het samen
zingen, het samen beleven van mooie Chansons
blijkt een van de effectiefste manieren om je de
Franse taal echt eigen te maken. Zingend spring
je vrolijk over alle spreekdrempels heen; je
woorden krijgen diepte en kleur en de juiste
uitspraak komt vanzelf...
Leren wordt puur genot.
Ik nodig u uit voor een onvergetelijke dag. Om deel
te nemen hoeft u niet te 'kunnen zingen’; u hoeft
alleen maar met mij op ontdekkingstocht te willen, en het Frans enigszins machtig te zijn. Op het
programma staan bekende en minder bekende, recente en minder recente chansons, altijd met parels
van teksten en juweeltjes van melodieën. Uiteraard streven we ernaar om alleen maar Frans te
spreken. De teksten zijn wel vertaald. Wees niet bang: het gaat vanzelf.
Na deze dag zult u:
1. uw passieve kennis weer in grote mate paraat hebben,
2. veel nieuwe woorden geleerd hebben,
3. een dieper inzicht hebben in wat ik de Franse ziel noem,
4. u enkele parels van de Franse cultuur eigen gemaakt hebben,
5. u vlotter en met een betere uitspraak in het Frans kunnen uiten,
6. prachtig tekst- en geluidsmateriaal hebben om na te genieten en verder te leren.
*Trouwens, ik neem graag – als het past - 'uw' chanson in het programma op!
Bestemd voor: Francofielen die de Franse taal graag beleven. Conversatieniveau vereist.
Tijden en plekken: De Chansondagen vinden altijd op een zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur
plaats en worden op verschillende mooie plekken in Nederland gehouden.
De kosten bedragen € 50,-- p.p. (inclusief materiaal). Iedereen neemt iets lekkers mee voor het
feestelijke lunchbuffet. Maximaal aantal deelnemers: 10. Gelieve u tijdig aan te melden.
Programmes à venir:
•

14-04-2018: ‘L’Histoire en chantant’ à Doorn

•

19-05-2018: ‘Voix de femmes’ à Hoofddorp

•

26-05-2018: ‘Invitation au voyage’ à Gouda

•

02-06-2018: ‘La ronde des prénoms’ à Amsterdam

Informatie & aanmelding: Sylvain Lelarge 06 127 06 313 - contact@talenvoortalent.nl
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