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Vivez la France! (Beleef Frankrijk!) 
 
Vertoeft u graag in (Zuid-)Frankrijk? Gaat u daar zelfs wonen? 
Maakt Frankrijk deel uit uw leven? 
En spreekt u al vrij goed Frans, maar mist u inspiratie en élan om verder te komen 
– om niet alleen van Frankrijk maar ook van de Fransen te genieten? 
 
Dan is mijn 6-daagse cursus 'Vivez la France!'  
echt iets voor u.  
 
Voor de ware francofiel is langdurig genieten van 
Frankrijk een hartenwens... Maar goed communiceren 
met de Fransen gaat vaak toch moeizaam, soms 
ronduit frustrerend. Of het nu gaat over het kopen en 
renoveren van het huis, of simpelweg met leuke 
Franse kennissen op een terrasje babbelen, u voelt 
het: heel snel hoort u er niet meer bij. En daar gaat 
het toch juist wel om! U zou dus heel graag echt 
Frans willen spreken en begrijpen. Maar u heeft - 
eerlijk gezegd - weinig zin om weer in de 
schoolbanken te gaan zitten. 
 
Daarom nodig ik – Sylvain Lelarge - u van harte uit 
om aan 'Vivez la France!' deel te nemen. Het is een 
bijzondere cursus, speciaal voor u ontwikkeld, 
compact in tijd, zeer participatief, helemaal niet 
schools en heel efficiënt.  
 
‘Vivez la France!’ gebaseerd op ‘leren door 
beleven’. Zes dagen lang wordt u een ‘echte' 
Fransman of Française, en geniet u daar zorgeloos 
van, terwijl u eigenlijk zeer intensief aan het leren bent. In 'Vivez!' heb ik alles verwerkt wat voor u 
relevant is qua taal en wetenswaardigheden, en dit bied ik u spelenderwijs - maar wel op het juiste 
moment - aan. Er wordt veel bewogen, uitgewisseld, gezongen en samen gedaan. Daar komt nog bij 
dat uw eigen 'Frankrijkervaringen' en die van uw mededeelnemers, samen met mijn inbreng, u een 
schat levert aan praktische informatie. Met alle prachtige verhalen van dien.  
 

En Frans wordt er ook de hele dag 
gesproken. Wie het wenst zal ook 
uitgenodigd worden om een presentatie – naar 
keus -  te geven aan de groep, met mijn 
volledige ondersteuning.  
Aan uitdagingen en leermomenten zal er dus 
geen gebrek zijn. 
 
Mijn aanpak is uitermate verfrissend en 
brein-vriendelijk te noemen. In 2003 heb ik 
de Europese Prijs voor Innovatief 
Taalonderwijs gewonnen, en sindsdien ben ik 
alleen maar gegroeid: kijk op 
www.talenvoortalent.nl.  
 
Lerend genieten! Genietend leren… 
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Na de cursus garanderen wij u dat u: 
1. uw passieve kennis weer volledig paraat heeft, 
2. een veel ruimere woordenschat kunt inzetten, 
3. praktijkervaring heeft opgedaan in concrete situaties, 
4. de Franse denk- en handelwijze beter begrijpt, 
5. zich vele parels van de Franse cultuur eigen gemaakt heeft, 
6. zich vlotter en met een betere uitspraak kunt uiten, 
7. zich veel meer op uw gemak voelt met de grammatica, 
8. beter bent toegerust om verder te leren, 
9. (opnieuw) enthousiast bent geworden voor de Franse taal, 
10. een geweldige week heeft genoten. 
 

Doelgroep: 
Actieve francofielen (al dan niet met een levensproject in Frankrijk), die wel over een behoorlijke 
(theoretische) kennis van het Frans beschikken, maar gefrustreerd raken door de toch gebrekkige 
communicatie in de dagelijkse omgang met Fransen, en ook daar graag - sociaal en cultureel gezien 
– 'zonder ondertiteling' willen leven. Op de schaal van het Europese Referentiekader (zie 
www.talenvoortalent.nl/referentiekader.pdf) gaat het over een startniveau tussen B1 en B2.  
Er zullen 8 deelnemers zijn, wat een optimale balans van groepsdynamiek en persoonlijke aandacht 
biedt. Het programma en de intensiteit van deze cursus zijn te vergelijken met een week intensieve 
taaltraining voor professionals. 
Wie niet over voldoende basiskennis beschikt kan eventueel overwegen om in Nederland of in 
Frankrijk een van mijn basiscursussen te volgen (www.talenvoortalent.nl/aanbod.html).   
 
Volgende data en locatie: 
Van 13 t/m 20 mei 2023 in Villa Valrocas  
(Confolens - Charente – 880 km vanaf Utrecht) 
De cursus begint zaterdag vóór het diner en eindigt 
zaterdag na het ontbijt. Wilt u alvast beginnen met 
leren, zie www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken/  
 

 
Kosten: 
€ 1350 alles in  
(€ 1200 voor 
de partner)  
• Eigen kamer 
met badkamer 
• Frans eten en 
lekkere wijnen 
• 6 dagen en zeven nachten ‘Vie 
de château’! 
De kosten van deze training zijn 
als bedrijfskosten declareerbaar 
(vrijgesteld van BTW).  
 
Informatie & aanmelding:  
Neem contact op met Sylvain 
Lelarge (0031612706313 - 
contact@talenvoortalent.nl) voor 
een vrijblijvend intakegesprek.  
Na de intake kunt u zich 
definitief inschrijven. 

leren is beleven 

 

 
Villa Valrocas – une maison de rêve  

Katja, la fée du logis… 

 
Vivre la langue 
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Villa Valrocas 


