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Ces Chansons qui nous enchantent… 
Een 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. 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.  

Bestemd voor: Francofielen die de Franse taal graag beleven. Conversatieniveau vereist.  
 
 

Volgende Chanson-dag: ‘Homm-âge à la mer’ – Ode aan de zee – 5 maart ‘22 
 

 
‘Homme libre, toujours tu chériras la mer!’ écrivait Charles Beaudelaire, ‘…la mer est ton miroir.’  
Depuis les âges les plus lointains, l’homme a rendu hommage à la mer. La mer est notre mère à tous, 
et une bonne mère chante à ses 
enfants. Elle chante à propos des 
marins, des voyages, du rivage,    
des bateaux, des phares,              
des pêcheurs, des sirènes…            
Venez la chanter avec nous! 

Wáár en wanneer? 
Van 10.00 tot 16.00 uur –  
ergens bij de zee tussen Den Haag 
en Amsterdam (locatie nog te kiezen) 
 
Informatie & aanmelding: Sylvain 
Lelarge 06 127 06 313 - 
contact@talenvoortalent.nl  
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Er zijn ook vier online Brassens-Soirées ingepland:  
 
zie www.talenvoortalent.nl/Brassens2021.pdf  

- 14 septembre 2021 > Brassens: une vie en dehors des chemins battus  
> le premier étonné de son succès, il continua à vivre sa vie simple entre ses amis, son amour et ses chats.  

- 5 octobre 2021 > Brassens: le chat qui s’en va tout seul  
> un libre penseur chantant pour son plaisir une langue crue mais jamais cruelle. 

- 26 octobre 2021 > Brassens: entre l’amour et l’amitié  
> il a navigué sa vie durant en se guidant à ces deux phares ; sa devise reste célèbre ‘les copains d’abord…’ 

- 16 novembre 2021 > Brassens: le passeur de trésors  
> autodidacte, il révéla au grand public des perles de poésie d’auteurs jusque-là inconnus…  
 
Informatie & aanmelding: Sylvain Lelarge 06 127 06 313 - contact@talenvoortalent.nl  
 

Inschrijving : contact@talenvoortalent.nl  
• -  Op zaterdag 13 februari van 10 tot 12.30 uur en van 

13.30 uur tot 16.00 uur  
• -  De dag wordt online gegeven via het programma 

ZOOM  
• -  Kosten deelname: € 37,50 (inbegrepen digitale 

materiaal); na de ‘Jour de Chansons’ krijgt u een 
factuurtje  

• -  Korting voor de leden van de Alliances françaises: € 
35,-  

• -  Alle teksten hebben een Nederlandse vertaling  
• -  Voertaal: Frans, wanneer nodig met Nederlands 

gelardeerd; goede conversatie niveau aanbevolen  
• -  Deelnemers krijgen op vrijdag 12 februari een link naar de ZOOM-sessie en kunnen zo op 

zaterdag vanaf  
9.45 uur aansluiten  

• -  Wie ZOOM nog niet op zijn computer heeft kan het via www.zoom.us downloaden en het met 
mij van tevoren testenJ 
 

 
Een paar reacties op de vorige ‘Jours de Chansons en ligne’: ‘La ronde des prénoms’ en ‘Brassens’  

 
Maryse: Cet atelier sur la ronde des prénoms est une grande réussite. Que du bonheur pour les 
amateurs de poésie et de beaux mots! Que l'on soit francophile ou francophone, le programme est 
vraiment épatant!!! Merci!  
 
Erica: Grand merci pour la journée de chansons, c’était très intéressant. 
Tu m’as fait connaìtre des chanteurs que je connais pas. - les Wriggles, Renan Luce, Thomas Ferson 
Julos Beaucarne, Juliette Noureddine.  
 
Sandra: J'ai appris beaucoup à propos de la vie de Brassens! J'avais pensé que toute une journée en 
ligne serait trop longue (comme les réunions en ligne pour mon travail, tellement fatigantes), mais 
ce n'était pas du tout le cas!  

 


