
‘HISTOIRES ENTRE NOUS…’ & ‘CHANSONS (D’)INCONNU(E)S’ 
> ONLINE CULTUREL PROGRAMMA VAN SYLVAIN LELARGE - Eerste helft van 2022 
 

FR > lire www.talenvoortalent.nl/onlinetaal&cultuur.pdf      
 

Ziehier twee reeksen van zes online 'Soirées' om uw 
Frans met plezier levend te houden, in juni gevolgd 
door een echte 'Journée de Chansons' aan zee. 

 

1/ ‘Histoires entre nous’ – 6 dinsdagavonden 
 

Wat is er leuker en leerzamer dan verhalen uit eigen leven te 
vertellen: verrassende anekdotes, magische momenten, onwaarschijnlijke ontmoetingen? Dit is mijn voorstel, in een 
groep van maximaal 10 francofielen met (zeer) goede conversatie niveau en rond zes grote thema's. Het concept is 
eenvoudig: iedereen kan mij vooraf een verhaal sturen (minder dan 350 woorden), in het Frans of in het Nederlands. 
Ik vertaal of corrigeer het, vul het aan, en stuur het terug. Op de ‘Soirée’ lezen we onze verhalen aan elkaar voor, en 
ik vul het geheel aan met een liedje of twee en door kleine discussies te leiden. Die Soirées zijn sprankelend, vol 
humor en ontdekkingen, en de complete verzameling verhalen en liedjes wordt de volgende dag opgestuurd.  
 

Data en thema's: 11 januari (smaken en kleuren), 8 februari (ontmoetingen met dieren), 8 maart (mijn vrijheid), 5 
april (mijn huizen), 26 april (gezinnen...) en 17 mei 2022 (een echt geschenk) – alles vindt plaats in het Frans (B2>C2) 
 
 

2/ ‘Chansons (d’)inconnu(e)s’ – 6 woensdagavonden  
 

Bestaat het Franse Chanson nog, nu Brassens, Brel, Aznavour, Piaf... verdwenen zijn? Ik heb er lang aan getwijfeld 
(we spreken hier over teksten met inhoud). Later heb ik Renan Luce ontdekt, en Thomas Fersen, Agnès Bihl, the 
Wriggles, David Sire, Michèle Bernard, Gilbert Lafaille, Bigflo & Olie... en nog vele anderen. Ik nodig jullie uit om met 
me op ontdekkingstocht mee te gaan naar het Chanson dat je niet kent. En om me het Chanson die ik nog niet ken te 
helpen ontdekken (ik zal het dan voor jullie vertalen). We gaan ook samen op zoek naar vergeten parels van bekende 
zangers als Reggiani, Ferrat, Anne Sylvestre, Jean-Jacques Goldman, Julos Beaucarne...  
Als veel van deze namen je onbekend zijn, is dat goed nieuws, want er liggen dus schatten op je te wachten. 
 

Data: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni 2022 - alles vindt plaats in het Frans (B1>C2) 
 
 

3/ En op zaterdag 18 juni, van 10.00 tot 16.30 uur, op een strand, een dag vol gejodeerde Liedjes:  
 ‘Notre mère la mer…’ > zie www.talenvoortalent.nl/notremerelamer.pdf  
 
 

Inschrijvingen : 
De avonden worden gehouden via ZOOM. Gemakkelijk te downloaden van www.zoom.us   
> interesse? Schrijft me de data waarop je wilt deelnemen (contact@talenvoortalent.nl) 
> na mijn antwoord, kan je betalen   
> je ontvangt dan de dag daarvoor een link om mee te doen 
 

Kosten en tijden : 
Histoires entre nous (avonden van 19.30 tot 21.30 uur - inclusief correctie van uw verhaal) > € 25,-- per avond 
Vriendenprijs voor leden van Alliance française of www.nederlanders.fr > € 20,-- per avond 
Inclusief materiaal. Goed niveau van conversatie (B2 en hoger). Maximaal 10 deelnemers. 
 

Chansons (d’)inconnu(e)s (avonden van 19.30 tot 21.30 uur - inclusief correctie van uw verhaal) > € 20,-- per avond 
Vriendenprijs voor leden van Alliance française of www.nederlanders.fr > € 15,-- per avond 
Inclusief materiaal. Conversatieniveau (B1 en hoger).  
 

* Gegarandeerde kwaliteit: niet tevreden = geld terug                
- goed beheerde programma's, met indien nodig technische bijstand  
- mooi gemaakt materiaal : een plezier om later na te slaan 
- het gevoel verrijkt te zijn en je 'joie de vivre' hebben kunnen delen 
 
PS: zin om je Frans met sprongen te verbeteren, maar wel op eigen tempo? www.talenvoortalent.nl  

 


