Wat maakt het verschil tussen veel woorden kennen en goed Frans spreken?
Waarom snapt je Franse buurman je regelmatig verkeerd, en jij hem ook?
Wat is het essentiële verschil tussen “Il est beau!” et “Il fait beau!”?
Op duidelijke, onderhoudende en geenszins schoolse manier legt Sylvain Lelarge (www.talenvoortalent.nl)
uit hoe je snel je Frans enorm kunt verbeteren. Met al 40 jaar lang één voet in Nederland en de andere in
Frankrijk weet hij als geen ander waar de schoen wringt tussen beide talen en culturen.
En hij weet ook hoe dit voor eens en voor altijd te verhelpen.

Daarvoor geeft hij aankomende najaar via Zoom en in samenwerking met
www.nederlanders.fr twee reeksen van drie woensdagavonden (van 19.30 tot 21.00 uur):

‘En avant! – vooruit!’

Een voorproefje? Kijk de ‘En avant!’ vidéo met goede raad om snel te leren:
https://www.youtube.com/watch?v=7CbI94uCUgc&t=1s – kijk ook op www.talenvoortalent.nl
Oktober-reeks:
06-10-21 > Geen vlotte spraak zonder juiste uitspraak!
13-10-21 > LE soleil et LA lune: de (on)logica van de Franse taal
27-10-21 > Werkwoorden vervoegen in een handomdraai
November-reeks:
03-11-21 > Il a beau temps – Il fait beau temps: de onpersoonlijke ‘il’
10-11-21 > “Mon cœur bat pour moi, je me bats pour lui!” (dat ene woordje maakt zó’n verschil)
17-11-21 > De 13 valkuilen waar Nederlanders zó intuimelen
Kosten: € 45,-- per reeks, materiaal inbegrepen – Voor leden van www.nederlanders.fr: € 40,-- per reeks.
Inschrijvingen: contact@talenvoortalent.nl – U krijgt na inschrijving een Zoom-link voor de hele reeks.
Wat zeiden de deelnemers van de zomerreeksen erover?

Ik heb erg genoten van je ‘beeldende’ online lessen.
Wenny
Heel veel dank voor de prachtige lesavonden.
Ik heb ervan genoten. Dat je een taal kunt
leren/verbeteren op deze plezierige manier was voor mij
nieuw.
Bijzonder is hier wel dat je ons tips hebt gegeven waar
niemand mij ooit op gewezen heeft, na toch een tiental
jaren in Nederland Franse lessen te hebben gevolgd.
En heerlijk, de afsluiting van elke les met een prachtige
chanson.
Karin
Je bent een geweldige docent, die zijn leerlingen met
veel humor en op geheel eigen wijze de finesses van de
Franse taal probeert bij te brengen. Ook het materiaal is
geweldig.
Marijke

Hoewel ik dus niet echt aanwezig ben geweest heb ik
enorm genoten van je lessen! De video’s heb ik met de allergrootste aandacht bekeken terwijl ik mijn aantekeningen maakte!
Eerder wel al pogingen gedaan om Franse lessen te volgen maar de manier waarop jij het doet vind ik fantastisch. Nooit eerder
ervaren dat lessen ook gewoon leuk kunnen zijn!
Esmée-Rose

