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IN MAART VIEREN WE 
DE FRANCOFONIE! 

door B E R T R A N D  F O R T, 
Cultureel  en Wetenschappel i jk  Adviseur

Sinds enkele jaren neemt 
het aantal evenementen in 
verband met de Francofonie 
in maart gestaag toe. 2019 zal 
zich niet onbetuigd laten door 

allerlei veelbelovende ontmoetingen op
alle niveaus.
Het Improphonies-project zal zo Franstalige 
landen en actoren uit het maatschappelijk 
middenveld samenbrengen die hebben 
besloten om in België op 21 maart een 
reeks workshops en improvisatieshows 
voor te stellen.
Diezelfde partners organiseren ook 
de Brusselse Dag van de Meertaligheid 
en de Francofonie, een internationaal 
evenement op hoog niveau dat op 6 en 
7 maart in Brussel plaatsvindt en zich 
zal toespitsen op de grote uitdagingen 
voor het taalgebruik. Het doel is 
concrete voorstellen te formuleren om 
de meertaligheid en de Francofonie te 
versterken.
Een taal omvat niet alleen het taalkundig 
aspect: ze is een belangrijke culturele 
vector en heeft aanzienlijke geopolitieke, 
democratische en commerciële 
implicaties…
Zet u in maart in voor de meertaligheid 
en de Francofonie!

  Creatie • p6
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FRANS JAAR AAN DE VUB

EEN DAG VOL VOORSTELLEN OM TE 
ANTWOORDEN OP DE UITDADINGEN VAN 
MEERTALIGHEID EN DE FRANSE TAAL
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 H O O F D A R T I K E L

FRANCE BELGIQUE CULTURE wordt gepubliceerd door de Dienst 
voor Culturele Actie en Samenwerking van de Ambassade van Frankrijk in België 
Nieuwe editie / nummer 5 • maart-april 2019 • uitschrijven
Redacteur: Bertrand Fort / Coördinatie: Céline Suchet 
www.francebelgiqueculture.com / Volg ons op

Nieuwsbrief van het Franse Culturele Samenwerkingsnetwerk in België

   E V E N E M E N T

mailto:celine.suchet%40diplomatie.gouv.fr?subject=uitschrijven
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture/
https://twitter.com/francebelgiquec?lang=fr
https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
https://www.youtube.com/channel/UCF1wf46Sx171d0xD9eoCUIg?view_as=subscriber
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Waarom heeft de OIF een officiële vertegenwoordiger in 
Brussel, bij de Europese instellingen?
SL: De OIF verenigt 19 EU-lidstaten en 34 leden van de ACS-
landen (Afrika, Caribische Gebied en Stille Oceaan), waar de 
EU de grootste donor van ontwikkelingshulp is. Als zodanig 
zou het verkeerd zijn om geen vertegenwoordiger bij de 
EU te hebben om hun multilaterale Franstalige zorgen en 
mobilisaties te bevorderen, en om de Europese opbouw en
de grote uitdagingen voor Europese en zuidelijke landen te 
negeren. Wij voeren daarom monitoring- en informatiewerk 
uit voor het hoofdkantoor van de OIF alsook netwerken en
belangenbehartiging op het gebied van Franstalige 
betrokkenheid bij de Europese instellingen. Wij mobiliseren 
de Franstalige actoren die bijdragen aan de Europese 
opbouw (ambassadeurs, leden van het Europees Parlement 
en Europese ambtenaren, economische actoren, lobbyisten 
en journalisten). Wij coördineren met name het Franstalige 
overleg met deze verschillende kringen en organiseren 
evenementen om de zichtbaarheid te vergroten, in 
overeenstemming met de Europese, internationale of 
Franstalige agenda. 

We horen vaak dat de Engelse taal gerieflijker is dan 
andere talen, omdat deze door iedereen zou worden 
gebruikt en een zekere neutraliteit zou bieden in 
meertalige landen: wat is uw mening over dit onderwerp?
SL: Een taal is nooit een neutraal medium, zeker niet als 
het de internationale handel zozeer domineert dat het een 
monopoliepositie inneemt. Het gebruik van het Engels is, 
net als andere talen ervoor, het resultaat van de economische, 
culturele en militaire overheersing van een gemeenschap, 
waarvan het idioom, door de verspreiding van haar concepten 
en haar bijzondere organisatie van het denken, de verspreiding 
van een bepaalde visie op de wereld mogelijk maakt. Zo wordt 
voor veel alledaagse voorwerpen uiteindelijk alleen de Engelse
naam gebruikt. Gevaarlijker nog, bepaalde gedachtegangen, 
denk- en levenswijzen, communicatievormen en gedragswijzen 
(denk aan het culturele gewicht van internet-giganten
als Google, Apple, Facebook en Amazon) sluipen in 
de voorstellingen en gewoonten van andere taal- en 
cultuurgemeenschappen; verrijken ze maar verarmen ze ook 

door hun eigenheid te vervangen. Dan heb ik het nog niet 
gehad over de sterke en zeer gunstige positie die dit biedt aan
moedertaalsprekers van het Engels, die ongetwijfeld zeer 
bevoordeeld zijn. Bovendien is de Engelse taalvaardigheid 
het voorrecht van een elite, geschat op 38 procent op het 
continent, die zeer bevoorrecht is op gebied van onderwijs, 
één van onze aandachtsgebieden. Het Engels is daarom een 
zeer elitaire taal: er zijn mensen die de taal spreken, die reizen 
en carrièremogelijkheden kunnen zoeken in Shanghai, 
Hongkong, New York, Parijs of elders, en anderen die deel 
uitmaken van geïsoleerde, kwetsbare bevolkingsgroepen, 
zogenaamde “poverty pockets”, die vaak steeds woedender 
worden. 

De OIF steunt de Francofonie én meertaligheid: welke 
plaats ziet u voor hen in de toekomst in het kader van 
multilaterale instellingen zoals de Europese Unie?
SL : Meertaligheid is één van de bases voor de borging van 
democratie. Bouwen aan de EU in het Engels zal de steun 
van de mensen voor het Europese project niet verbeteren. 
Als Engels alleen door een eliteminderheid wordt gesproken, 
is meertaligheid de taal van het volk. We zullen de basis van 
het populisme leggen door de huidige achteruitgang van de 
meertaligheid in de Europese instellingen voort te zetten. De 
EU en haar lidstaten veronachtzamen ten onrechte het respect 
voor meertaligheid en de kwestie van de interculturaliteit, 
die aan de basis ligt van belangrijke gebeurtenissen in de 
Raad. De EU moet terugkeren naar taalkundige en culturele 
identiteiten. Europeanen kennen elkaar nog steeds slecht. Het 
motto ‘Eenheid in verscheidenheid’ mag geen holle slagzin 
blijven. De francofonie draagt bij tot een nieuw evenwicht 
tussen de talen, aangezien het Frans de tweede meest 
gebruikte taal in de Europese instellingen is en uiteindelijk de 
enige taal is die een tegenwicht biedt tegen een feitelijk
Engelstalige dominantie. Onze nieuwe secretaris-generaal, 
Louise Mushikiwabo, een vooraanstaand linguïste en tolk, 
zowel in het Engels als in het Frans, is al begonnen dit te 
zeggen aan de Europese autoriteiten en ze aan te schrijven. 
Daarom steunen wij de Brusselse Dag van de Meertaligheid en 
de Francofonie, die op 6 en 7 maart hopelijk oplossingen zal
bieden voor deze grote uitdagingen. • www.francophonie.org

DE MEERTALIGHEID IS EEN VAN 
DE BASES VOOR DE BORGING VAN 
DEMOCRATIE. BOUWEN AAN DE EU 
IN HET ENGELS ZAL DE STEUN VAN 
MENSEN VOOR HET  EUROPESE 
PROJECT NIET VERBETEREN. 

         3  vragen aan. . . 

Stéphane  Lopez, 
Permanente vertegenwoordiger van de 
OIF (Organisation Internationale de la 
Francophonie) in Brussel 

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

https://www.francophonie.org/
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Brussel Dag van de Meertaligheid en de Francofonie
> 06-07/03|Het Paleis der Academiën|Brussel  
Met D. Bacquelaine, J-B. Lemoyne, P. de Sinety, J. de Decker, C-F. Arnould, P. Cortois, P. 
Léglise-Costa, H. Duchêne, O. Cosmidou, J. Verbeke, S. Lopez, F. Tulkens, R. Morvan, G. 
Kent,N. Ackerman, B. Rey, J-C. Crespy, R. Vervoort, B. Rey, J. Anderson, J. Quatremer, B. 
Delvaux, M. Capelle, R. Werly, R. Heral, S. Marcé, W. Remysen en L. Auer.

Meertaligheid en de Franstalige wereld staan centraal in de debatten 
over de toekomst van Europa en het internationale geopolitieke 
evenwicht. Onder de vraagstukken behoren de thema’s recht, talen en de 
digitale revolutie, media en meertaligheid, evenals de taal van
culturele en wetenschappelijke uitwisselingen, tot de meest in het oog 
springende en cruciale om te verduidelijken. De Franse ambassade 
in België, de Alliance Française Bruxelles-Europe, de OIF en hun vele 
partners* en supporters* stellen op 6 en 7 maart 2019 dit hoogtepunt 
in de Europese hoofdstad voor. De Brusselse Dag van de Meertaligheid 
en de Francofonie heeft tot doel concrete en operationele voorstellen te 
formuleren (voor overheidsbeleid, partnerschappen, initiatieven, enz.).

Tijdens deze dag vinden vier debatten plaats rond de volgende 
onderwerpen:
•  9u15 tot 10u30: De taal van onderhandelingen, recht en internationale politiek
•  11u00 tot 12u30: Zal kunstmatige intelligentie de mythe van Babel realiseren?
•  14u15 tot 15u45: De media tegenover eentaligheid
•  17u45 tot 18u15: Cultuur, onderzoek, uitgave: de strijd voor niet-Engelse publicaties
Startups zoals ILINI of Languages.ai bieden digitale oplossingen aan 
voor taalverwerving, vertaling of tolken.
Reserveer snel uw plaats (gratis toegang bij inschrijving; onder 
voorbehoud van beschikbaarheid): http://bit.ly/2GxX4rx  

*Dit project wordt ondersteund door de Koninklijke Academie van België, het Agence 
Universitaire de la Francophonie, Wallonie-Bruxelles International, het Groothertogdom 
Luxemburg, de Ambassade van Zwitserland in België, de Algemene Delegatie van Quebec 
in Brussel, de Ambassade van Tunesië in Brussel, het Egmont-instituut en het Franse 
Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken. •

Viert in maart de Francofonie!

Improphonies, een improv-
voorstelling met acteurs uit 
de hele Franstalige wereld
> 21/03 om 19u30|Maison de la 
Francité|Brussel  
Alle humor- en theaterliefhebbers 
worden uitgenodigd om een 
improv-voorstelling te zien die
u in een nieuwe dimensie zal 
katapulteren: een dimensie vol 
verbeelding, humor, vervoering
en emotie! Improphonies is een 
uniek en innovatief project 
in België waaraan wordt 
deelgenomen door de Federatie 
Wallonië-Brussel, de Franse, 
Canadese, Monegaskische en 
Marokkaanse ambassades, 
de algemene delegatie van 
Quebec, de OIF en verschillende 
verenigingen gewijd aan de 
Francofonie. Het aantal plaatsen 
is beperkt, inschrijven is verplicht 
vóór 20 maart: 
theartfabric@gmail.com •

P E D A G O G I E

Dis-moi dix mots in Antwerpen
Scholieren van het Internationale 
Franse Lyceum van Antwerpen 
improviseren met 10 Franse 
woorden: arabesque, composer, 
coquille, cursif/-ive, gribouillis, 
logogramme, phylactère, rébus, 
signe, tracé. De acteur Michel 
Orlando zal de studenten 
hierbij begeleiden. De resultaten 
van deze workshops worden 
gepresenteerd tijdens het eerste 
nummer van het theaterstuk 
Ici, là bas dat op 20 maart wordt 
gepresenteerd (zie pagina 4).  • 

   Evenement

I M P R O V I S AT I E

http://bit.ly/2GxX4rx 
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Opendeurdag in de 
Franse Lycea
> 16/03 |Brussel en Antwerpen
Het Franse Lyceum Jean Monnet 
te Brussel en het Internationaal 
Frans Lyceum van Antwerpen 
openen op zaterdag 16 maart 
hun deuren. Ontmoet hun teams, 
de leerkrachten en het toezicht 
op de twee instellingen, krijg 
informatie over hun pedagogie, 
hun activiteiten, registratieproce-
dures, enz. De agenda’s van deze 
twee opendeurdagen vindt u op 
de websites van de respectievelijke 
scholen. Daarnaast organiseert de 
Hogeschool Antwerpen om 14 
uur een ‘‘Talentenshow’’. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be
www.lfanvers.be

Het Franse Lyceum Jean 
Monnet behaalt het E3D-label
Het Franse Lyceum Jean Monnet 
heeft van de Académie des Hauts-
de-France in Rijsel het label 
E3D – Niveau 2 ontvangen. Het 
proces werd in september 2017 
opgestart op basis van de bestaande 
initiatieven van de school: de 
Planète Promise-club die elk jaar 
deelneemt aan het Bubble Festival 
in Brussel en de leerlingen een keer 
per week een ecologische en

maatschappelijke actie aanbiedt. De belangrijkste thema’s van deze club 
zijn de vermindering en het beheer van afval, met de implementatie 
van specifieke informatie voor het schoolrestaurant; de verbetering 
van de biodiversiteit, met de aanleg van 2 educatieve groentetuinen 
voor het basis- en het secundair onderwijs en de implementatie van 
een met internet verbonden nestkastje, in samenwerking met het 
Natuurhistorisch Museum, alsook de creatie van bewustmakingsacties, 
zoals de deelname van een grote delegatie leerlingen en leerkrachten 
aan de groene wandeling van 2018. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

ONDERWIJS

L A B E L 

Franse Lyceum Jean Monnet te Brussel

Internationaal Frans Lyceum van Antwerpen

Ontmoeting tussen de studenten van het Franse Lyceum 
Jean Monnet en de Deutsche Schule Brüssel
Op dinsdag 22 januari 2019, ter gelegenheid van de ondertekening van 
het Verdrag van Aken tussen Frankrijk en Duitsland, hadden scholieren 
van de Duitse internationale afdeling van het Franse Lyceum Jean 
Monnet en leerlingen van de Duitse school in Brussel de gelegenheid 
om met de ambassadeurs in België van de twee landen de Frans-Duitse 
betrekkingen en hun belang in het kader van de Europese opbouw 
te bespreken. Deze uitwisseling heeft het ook mogelijk gemaakt om 
contacten te leggen tussen studenten en docenten van beide scholen en
na te denken over toekomstige samenwerkingen.

FRANS-DUITS



5

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

N I E U W  T E  A N T W E R P E N

Frans onderwijzen aan kinderen
Woont u in of rond Antwerpen en wenst u dat uw kind Frans al spelend 
leert? Schrijf uw kind nu in voor de Franstalige edutainment workshops 
aangeboden door de vereniging Les Mots Passants, geschikt voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze workshops vinden plaats in Maison 
Isabelle in het Internationale Franse Lyceum van Antwerpen.
Getuigenis: ‘‘De workshops bij Les Mots Passants zijn echt een moment 
van ontspanning en plezier voor mijn 5-jarig zoontje Arthur. Deze 
cursussen geven hem de mogelijkheid om op een leuke wijze nieuwe dingen, 
woordenschat, verhalen, liedjes in het Frans te leren. Ze worden begeleid door 
een zeer gemotiveerde leraar die precies weet hoe ze met kinderen moeten 
communiceren. Ik ben erg blij dat ik kan deelnemen aan dit nieuwe initiatief, 
dat uniek is in Antwerpen.’’ • lesmotspassants.eu

DELF/DALF - Certificeer uw 
niveau van Frans
De Alliance Française Bruxelles-
Europe is een examencentrum 
voor het DELF (diplôme d’études 
en langue française), het DALF 
(diplôme approfondi de langue 
française), het DELF Junior en 
het DELF Prim. Er worden ieder 
jaar verscheidene examensessies 
georganiseerd. Voor de sessie van 
juni 2019 kunt u zich inschrijven 
voor de DELF-DALF van 11 
maart tot 26 april. Een volgende 
examensessie zal plaatsvinden in 
december. Heeft u behoefte aan 
methodologisch advies? Wilt u 
uw mondelinge vaardigheden 
verbeteren? Of liever uw 
schrijfvaardigheden? De Alliance 
Française Bruxelles-Europe biedt 
voorbereidingslessen van één uur 
met een erkende leraar zodat u 
alles in werk kunt stellen om te 
slagen op het examen. • 
www.alliancefr.be

De Alliance Française 
Condroz-Meuse-Hesbaye 
hervat haar activiteiten
> 21/03 en 25/04|Hannuit
De Alliance Française Condroz-
Meuse-Hesbaye biedt nieuwe 
culturele activiteiten aan. Op 21
maart wordt in Hannut, in 
samenwerking met het Cultureel 
Centrum, een conferentie over 
het Légion d’honneur gegeven 
door Bernard Wilkin, historicus 
aan de Universiteit van Luik. Op
25 april geeft Claude Piette, expert 
in informatie en communicatie
(Universiteit van Luik), in 
samenwerking met het IPEPS 
Huy-Waremme, in Huy een 
presentatie genaamd Du roman 
au cinéma. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen
met Martine Roelandt: 
martine.roelandt@gmail.com •

C E R T I F I C AT I E S

C O N F E R E N T I E S

Terugblik op... De Campus France-beurs ‘‘Studies en carrières’’
Meer dan 860 bezoekers kwamen op 12 januari kennismaken met 
studiemogelijkheden in Frankrijk. De tentoonstelling bracht een zestigtal 
Franse instellingen voor hoger onderwijs samen: universiteiten, grandes 
écoles en op grandes écoles voorbereidende cursussen. Dit jaar werd een 
‘carrière’-ruimte voorgesteld om iedereen in staat te stellen
bedrijfsvertegenwoordigers 
te ontmoeten en meer te 
weten te komen over de 
vaardigheden die
professionals vandaag de 
dag zoeken. Voormalige 
afgestudeerden van 
prestigieuze Franse
scholen, die in België 
werken, konden ook 
hun ervaringen delen en 
jongeren aanmoedigen om
de link te leggen tussen 
hun opleidingskeuze en hun toekomstige professionele carrière. De Franse 
ambassade en het Franse Lyceum Jean Monnet organiseerden deze 4de 
editie van de Campus France-beurs in samenwerking met de Kamer van 
Koophandel en Industrie Frankrijk-België. • saloncampusfrance.be

HOGER ONDERWIJS

http://lesmotspassants.eu
mailto:martine.roelandt%40gmail.com?subject=
http://www.saloncampusfrance.be
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Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

Afspraak in de regio 
Hauts-de-France
TENTOONSTELLING

Alberto Giacometti
> 13/03-11/06|LAM|Villeneuve d’Ascq 
In samenwerking met de Parijse 
Fondation Giacometti presenteert 
het LaM een expositie gewijd 
aan de beeldhouwer, schilder en 
tekenaar Alberto Giacometti. Dit 
retrospectief met meer dan 150 
werken, waaronder de belangrijkste 
beeldhouwwerken, schilderijen en
tekeningen van zijn werk, richt zich 
op de essentiële en soms onbekende 
confrontaties uit zijn carrière: de 
Egyptische oudheid, Giacometti’s 
bron van inspiratie en vernieuwing 
en de vriendschappelijke en 
intellectuele relatie met de schrijver 
Jacques Dupin, de eerste biograaf
van de kunstenaar. • www.musee-lam.fr

EXTRA 2019
Op het programma in maart en april
PARCOURS

EXTRA, een ontdekkingsreis van 
hedendaagse Franse creaties in 
België, biedt voor deze 4de editie een 
stimulerende selectie van ontwerpers aan, 
samen met 15 Belgische culturele partners 
en nieuwe Franse projecten. Ontdek in 
Wallonië het documentaire en artistieke 
project over de Congolese Ekonda-
pygmeeën van fotograaf Patrick Willocq 
(Fotografiemuseum van Charleroi, tot 12 
juni); een tentoonstelling gewijd aan glas 
(CID Grand-Hornu, tot 26 mei),
inclusief de collectie van het CIRVA 
(Centre international de recherche sur le 
verre et les plastiques de Marseille); of de voorstelling van Benjamin 
Lazar, Geoffroy Jourdain en Les Cris de Paris (Théâtre de Liège, van 
31 maart tot 4 april). In Vlaanderen presenteren Julien Gosselin en 
het collectief Et si vous pouviez lécher mon cœur voor het eerst in België 
hun voorstelling Joueurs, Mao II, les noms in De Singel te Antwerpen (2 
en 3 maart). Tot slot worden in Brussel in maart en april animatiefilms, 
performances, dansen, tentoonstellingen en ontmoetingen 
georganiseerd: het Anima Festival in Flagey (van 1 tot 10 maart), de 
voorstellingen van Laure Prouvost (13 en 14 maart) en Noé Soulier 
(22 en 23 maart) in het kader van het Festival Performatik 2019 in 
het Kaaitheater, het LEGS Festival in La Raffinerie (van 27 maart tot 
6 april), de groepstentoonstelling État des lieux, met Alexane Morin 
en Lucie Le Bouder, in La Vallée (van 30 maart tot 14 april), en een 
ontmoeting met de Le Fresnoy-school in Bozar (2 april). Het volledige 
programma van EXTRA is terug te vinden op extrafr.be •

O N T M O E T I N G

Amerika. Grafische Kunst & Vormgeving in de VS in 
de jaren 60 en 70
> 03/04 om 20u|BOZAR|Brussel
JAP (Jeugd en Plastische Kunsten) nodigt u uit voor een ontmoeting 
met Benoît Buquet, docent hedendaagse kunstgeschiedenis aan de 
François Rabelais Universiteit van Tours, verbonden aan het InTRu-
laboratorium (interacties, transfers en artistieke en culturele
breuken). De heer Buquet zal zich vooral richten op de kunst van 
de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten. Drie voorbeelden - George 
Maciunas, Ed Ruscha en Sheila Levrant uit Bretteville - en een klein 
aantal prenten worden er gepresenteerd, evenals een nieuw perspectief 
op de Fluxusbewegingen, Pop Art en feministische cultuur. Deze 
conferentie, gesteund door de Franse ambassade, is de aankondiging van 
het boek Graphics (Tours, Presses Universitaires François Rabelais, dat in 
september 2019 verschijnt). • www.jap.be

C U LT U R E L E  S E I Z O E N

Lancering van Eldorado
> 27/04-08/09|Rijsel en Hauts-de-France
Lille3000 lanceert een nieuw 
cultureel seizoen, getiteld Eldorado, 
in april in Rijsel en de regio
Hauts-de-France. Een openings-
parade, stedelijke metamorfosen, 
tentoonstellingen in de Tripostal, 
het Museum voor Schone Kunsten, 
het voormalige treinstation Gare 
Saint Sauveur en vele culturele 
bezienswaardigheden, shows, tuinen, 
straatkunst, design, debatten alsook
gastronomisch en originele evene-
menten worden er gedurende 8 
maanden georganiseerd. • 
www.lille3000.eu

http://extrafr.be
http://www.jap.be
http://www.lille3000.eu
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Theatervoorstelling Ici, là-bas door de Alliance 
Française van Antwerpen
> 20/03 om 20u|Hotel Ter Elst|Edegem
In het kader van de Dag van de Francofonie biedt de Alliance Française 
Antwerpen de voorstelling Ici, là-bas aan. Dit toneelstuk, dat geschreven 
en gespeeld wordt door Christine Gandois, is vrijelijk geïnspireerd door 
de roman Ce que le jour doit à la nuit van Yasmina Khadra. Een heel leven 
in twéé koffers…. De verhuizing van het appartement van haar moeder 
dompelt Hermine onder in een bevraging van haar eigen zoektocht. 
Door de ontdekking van brieven die haar niet toebehoren, brengt ze 
een onmogelijk liefdesverhaal tot leven dat zich afspeelt in de Algerijnse 
Oorlog. Dit theaterstuk, gepresenteerd als onderdeel van het ‘Off’ 
Festival in 2017 te Avignon, is een poëtische reflectie rond zeer actuele 
thema’s: ballingschap, meerdere identiteiten, ontworteling, de relatie 
tussen eer en liefde. • www.afanvers.org

Theatervoorstelling Les Mots Gourmands, door de 
Alliance Française van Oost-Vlaanderen
> 01/05 om 20u| Tinnenpot Theater| Gent 
Het gezelschap Théâtre Octobre (Lomme, Frankrijk) brengt een theatrale, 
poëtische en muzikale show in het Frans over gastronomie en lekkernijen, 
eten en keuken. Vier acteurs en een muzikant wisselen elkaar in een razend 
tempo af om sketches, gedichten en liederen van hedendaagse auteurs te 
brengen in het Frans. • af-ovl.be

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

T E N TO O N S T E L L I N G T H E AT E R

T H E AT E R

Bientôt déjà hier. 
Métamorphoses et 
écoulement du temps
> 30/03-01/09|Centre de la Gravure et 
de l’Image imprimée|La Louvière
Het verstrijken van de tijd is zeer 
aanwezig als thema in de werken 
in de collectie van het Centre; de 
redenen hiervoor liggen wellicht 
in bepaalde specifieke kenmerken 
van gravures: de gravure leent zich 
van nature aan series, aan reeksen, 
aan de uitwerking waarbinnen 
elk werk bestaat, zowel in se en als 
een fragment van een temporele 
sequentie. Bovendien leidt
het technische proces van het 
drukwerk, dat meerdere stappen en 
een overdracht omvat, natuurlijk 
tot een vorm van traagheid en 
desintegratie van de tijd. Opgeschort, 
verloren, verborgen, door elkaar 
geschud, uitgeworpen, verteerd, 
verteerd, gevangen genomen,
beheerst, bestreden, 
geïnstrumentaliseerd, bevroren, 
veranderd, gemetamorfoseerd… het
concept van de tijd en zijn verloop 
zal benaderd worden via een 
langzame wandeling tussen
de werken, vaak serieel, in de 
collecties van het Centre de la 
Gravure et de l’Image imprimée.
De werken van de volgende 
Franse kunstenaars worden er 
gepresenteerd: Carole Benzaken,
Edouard Boyer, Pierre Buraglio, 
Christian Jaccard, Agathe May, 
Muriel Moreau en Anne-
Emilie Philippe. • 
www.centredelagravure.be

http://af-ovl.be
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Noteer vast in uw agenda

> Tentoonstelling met Julien Creuzet|tot en met 14/04|KIOSK|Gent
www.kioskgallery.be

> Opening Night avec Isabelle Adjani|22/02-22/03|Theater van Namen|Namen
www.theatredenamur.be

> Concert van Quatuor Gi|10/03 om 14u|Het Huis van Culturen en Sociale 
Samenhang|Sint-Jans-Molenbeek
www.lamaison1080hethuis.be

> Brussels Art Nouveau & Art Deco 
Festival|16-31/03|Brussel
www.banad.brussels

> Claire Croizé en Matteo Fargion|
27-28/03|Kaaitheater|Brussel
www.kaaitheater.be

> Passa Porta Festival|
28-31/03|Passa Porta|Brussel
www.passaporta.be

> Hors Temps met Pierre Droulers|
03-06/04|Brigittines|Brussel
www.brigittines.be

> Les Nuits Botanique|23/04-05/05|Botanique|Brussel
www.botanique.be

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

T E N TO O N S T E L L I N G E NO N T M O E T I N G E N

Franse kunstenaars 
en filosofen in het 
ThalieLab
> ThalieLab|Brussel
Sinds 2018 stelt de Fondation 
Thalie een interdisciplinair 
programma voor, waarbij 
beeldende kunstenaars, auteurs 
en filosofen worden uitgenodigd 
om hun benadering te bespreken. 
Op 14 maart nodig Thalie 
dhr. Fabien Vallos uit (auteur, 
theoreticus en professor van filosofie aan verschillende kunstacademies) 
voor een performance-diner over de economie van voedsel, en op 25 
maart is de filosoof Gilles Collard uitgenodigd om een conferentie 
te geven over Les fins de l’art. De met de Duchampprijs bekroonde 
kunstenaar Clément Cogitore presenteert op 4 april zijn nieuwste werk 
The Evil Eye, evenals fragmenten van anderen videowerken, tijdens
een uitzonderlijke ontmoeting. • www.fondationthalie.org

KO R T  N I E U W S

Magasin Général
> Tot en met 10/03|Belgisch 
Stripcentrum|Brussel

Geïnspireerd door het traditionele en 
landelijke Quebec, de typische scènes 
en de dialogen in Magasin Général 
doen de ziel en het hart van het land 
met tederheid weergalmen. De twee
Franse auteurs, Loisel en Tripp, 
wonen in Montreal en zijn zeer 
gehecht aan hun adoptieland.
Ze genieten ervan om hun 
personages te laten evolueren in 
een wat zij beschouwen als graphic 
novel, die voortdurend als een roman 
kan worden gelezen. Het Belgisch 
Stripcentrum huldigt deze fabel die 
tolerantie en vriendschap, geluk en 
vrijheid bevordert. • www.cbbd.be

Michel Mazzoni
> Tot en met 14/04|Botanique|Brussel
Michel Mazzoni is een beeldend 
kunstenaar die het fotografische 
medium gebruikt en de essentie 
ervan onderzoekt. Een onderzoek 
en reflectie over de grenzen van het 
beeld dat zijn werk op de grens van 
figuratie en abstractie plaatst. Zijn 
‘‘in situ’’ apparaten ontwikkelen 
zintuiglijke snelkoppelingen en 
spanningen die de blik beïnvloeden, 
en reflexieve ervaringen waarvan de 
betekenissen onopgelost blijven. • 
www.botanique.be

Isabelle Adjani  © Simon Gosselin

http://www.kioskgallery.be
https://www.theatredenamur.be/opening-night/
https://www.banad.brussels/fr/
https://www.kaaitheater.be/fr/agenda/flowers-we-are
http://www.passaporta.be
http://www.brigittines.be
https://www.botanique.be
http://www.fondationthalie.org
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TRANSUNIV voor de 
mobiliteit en professionele 
integratie van studenten en
doctorandi
De Franse ambassade in België 
ondersteunt het Interreg 
TRANSUNIV-project, dat de
mobiliteit en professionele 
integratie van studenten en jonge 
doctoraatskandidaten in een deel
van het Franse-Waalse-
Vlaamse grensgebied tussen 
partneruniversiteiten (UNamen, 
COMUE Lille Nord de France, KUL 
Kulak, UCLouvain, UBergen en 
UGent) en sociaaleconomische
actoren in de regio wil bevorderen. 
Het project is onderverdeeld in 3 
actiemodules:
- De organisatie van seminars 
die jonge onderzoekers en 
sociaaleconomische actoren 
uit de regio samenbrengen 
rond innovatieve projecten in 
strategische sectoren.
- de ontwikkeling van mobiliteit 
tussen laboratoria en/of 
organisaties in de
grensoverschrijdende regio d.m.v. 
oproepen tot het indienen van 
voorstellen voor
medegefinancierde projecten.
- De organisatie van arbeidsfora 
die specifiek gericht zijn op jonge 
doctoraatskandidaten en
de organisatie van 
doctoraatsopleidingen gedeeld 
door de projectpartners over de
versterking van interdisciplinaire 
competenties. Een eerste 
bijeenkomst ging over de 
harmonisatie van de wettelijke 
kaders voor masterstages.
Het doel is een leidraad te bieden 
voor goede praktijken en de 
overheid bewust te maken van
de voordelen van de ontwikkeling 
van stages. • uclouvain.com

Wetenschap
Hoger
Onderwijs
Onderzoek
Universitaire
Samenwerking

M O B I L I T E I T

O N D E R Z O E K

Oproep tot het indienen van 
projecten bij het PHC Tournesol
Behoort u tot een Frans of Belgisch team 
en heeft u een gezamenlijk onderzoeks-
project? Het partnerprogramma Hubert Curien (PHC) Tournesol werd 
opgericht door de Franse ambassade, Wallonië-Brussel International, het 
Waals-Brusselse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FRS-FNRS) en 
het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), en onders-
teunt de financiering van uw onderzoeksreizen gedurende twee jaar. Het 
doel van het PHC is de ontwikkeling van hoogstaande wetenschappelijke 
en technologische uitwisselingen tussen de onderzoekslaboratoria van de 
Franse en Belgische wetenschappelijke gemeenschappen te bevorderen door 
nieuwe samenwerkingen. Het PHC is bedoeld voor onderzoeksprojecten in 
alle disciplines en is bedoeld om de ‘bijkomende internationale kosten’ van 
projecten te financieren, d.w.z. de mobiliteit van onderzoekers. De uiterste 
datum voor het indienen van aanvragen is 29 april 2019. Voor meer infor-
matie over het PHC: 
- de Fédération Wallonie Bruxelles:
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
- de Vlaamse Gemeenschap:
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande •

Frans Jaar aan de VUB
In maart en april staan er weer leuke 
activiteiten op het programma voor 
het Frans Jaar aan de VUB:
• De Brusselse Dag van de Meertaligheid en de Francofonie op 6 

en 7 maart in het Het Paleis der Academiën te Brussel en de Franse 
week van 18 tot 22 maart, met deelname van studenten aan een 
improvisatieworkshop op 21 maart in het kader van Improphonies;

• De Franse week in het universiteitsrestaurant, met een conferentie van 
dhr. Gervaise Debucquet genaamd Is de Franse gastronomie bestand 
tegen voedseltechnologieën?, en een conferentie van Peter Scholliers 
genaamd Frankrijk-België: gastronomie en brood in de 19de eeuw op 18 
maart van 12u tot 14u;

• Toespraken door de Franstalige schrijver Fouad Laroui aan de VUB 
van 21 tot 25 maart;

• Een reeks cursussen gewijd aan de Franse cinema, met de vertoning 
van een film in de Cinematek te Brussel;

• Een lezing op 22 maart in het kader van de cursus Historische en 
vergelijkende inleiding tot het publiekrecht door Charles-Edouard 
Levillain (historicus, Universiteit van Parijs Diderot);

• Een concert van Franse muziekgroepen op 3 april, in samenwerking 
met weKONEKT.brussels, Madame Moustache en Point Ephémère;

• Twee lezingen op 2 en 3 april in het kader van de cursus over 
Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht in 
aanwezigheid van Lucien Bély (historicus, Universiteit van Parijs 
Sorbonne) en Jean-Louis Halpérin (specialist rechtsgeschiedenis, 
Ecole Normale Supérieure). 

Het volledige programma is beschikbaar op de website: www.vub.ac.be/fransjaar •

U N I V E R S I TA I R E  S A M E N V E R K I N G

https://uclouvain.be/fr/sites/mons/actualites/transuniv-un-projet-transfrontalier-inter-universites.html
https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-flamande
http://www.vub.ac.be/fransjaar/


10

De France Ambassade steunt Difference Day
> 03/05|BOZAR|Brussel
In 1993 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 3 mei 
uit tot Werelddag van de Persvrijheid. Deze dag brengt het belang van 
persvrijheid onder de aandacht en herinnert regeringen aan hun plicht 
om het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in
artikel 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens 
van 1948, te eerbiedigen en te waarborgen. Daarom besloten de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), de Université Libre de Bruxelles (ULB), de 
Erasmushogeschool Brussel, BOZAR, de Evens Stichting en andere
partners om de schouders te zetten onder Difference Day.
Op donderdag 3 mei 2019 vindt de 5de editie plaats. ’s Ochtends 
zullen er sessies doorgaan om de studenten in staat te stellen om te 
communiceren met mediaprofessionals door middel van een ‘speed 
dating’-evenement en om een cursus te volgen: de Les van de Eeuw. In de 
namiddag worden er vele panels georganiseerd die open zijn voor het 
grote publiek. Op 2 mei, de dag vóór Difference Day, wordt een galadiner 
gehouden. Staatshoofden en regeringsleiders, Europese leiders, 
vertegenwoordigers van ambassades en mediaprofessionals zullen er 
de gelegenheid krijgen om de situatie op het gebied van de vrijheid van 
meningsuiting in de verschillende regio’s van de wereld te bespreken. 
De Franse ambassade in België zal ook dit jaar weer deelnemen aan de 
Difference Day. • www.differenceday.com

Wetenschap
Hoger
Onderwijs
Onderzoek
Universitaire
Samenwerking

C O N F E R E N T I E

Collège de France/Collège 
Belgique 
Al is informatie nu toegankelijker is 
dan ooit, is het kritische perspectief 
en de decodering van de gegevens 
waaruit ze is samengesteld des te 
noodzakelijker voor ons begrip van 
de wereld. Na 10 jaar van intense 
activiteit zet het Collège Belgique 
van de Koninklijke Belgische
Academie haar missie 
van popularisering van de 
wetenschap door de beste specialisten voort, in Brussel en Wallonië 
en in haar nieuwe hoofdkantoor in Parijs. Met de verlenging van de 
overeenkomsten met het Collège de France en in samenwerking met 
de Académie de Médecine en de Académie de Langue et de Littérature 
françaises biedt het programma voor 2019 een geïnformeerd en kritisch 
perspectief op een rijk scala aan thema’s. De twee openingszittingen en 
de conferentiecyclus Collège Belgique reçoit le Collège de France
zullen gewijd zijn aan Philippe Aghion (Brussel, 12 en 13 maart), 
hoogleraar Machtsgeschiedenis in West-Europa tijdens de 13deᵉ-16deᵉ 
eeuw en Sanjay Subrahmanyam (Brussel, 19 en 20 maart), hoogleraar 
Global History of the First Modernity. • www.academieroyale.be

W E T E N S C H A PO N D E R S C H E I D I N G

Claudie Haigneré ontvangt 
eredoctoraat van UCLouvain
In het kader van het 
‘LouvaINternationale’ jaar kende de 
UCLouvain op 4 februari 2019
eredoctoraten toe aan 
persoonlijkheden die hebben 
geholpen om grenzen af te schaffen, 
bruggen te bouwen tussen culturen 
en continenten en nieuwe ruimten te 
verkennen. Mevr. Claudie Haigneré, de 
belichaming van deze filosofie, werd 
bijgevolg geëerd. De Française,
een reumatoloog van opleiding, heeft 
onderzoek gedaan naar de menselijke 
fysiologie (CNRS) en is gespecialiseerd 
in de luchtvaartgeneeskunde. Claudie 
Haigneré, de eerste en enige Franse 
vrouw die in de ruimte is geweest, 
werd minister van Onderzoek en 
Nieuwe Technologieën in de regering 
van Jean-Pierre Raffarin en vervolgens 
minister van Europese Zaken. Als 
ambassadeur van het Europees 
Ruimtevaartagentschap (ESA) speelt zij 
vandaag de dag een doorslaggevende 
rol bij de bevordering van wetenschap 
en technologie op Europese schaal, 
met name voor jongeren.• 

http://www.differenceday.com
http://www.academieroyale.be/academie/documents/2019Programmecours29040.pdf
http://www.academieroyale.be/
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Wetenschap
Hoger
Onderwijs
Onderzoek
Universitaire
Samenwerking

O N D E R Z O E K

Financiering van onderzoeksprojecten
Er bestaan tal van programma’s die wetenschappelijke samenwerking met 
België ondersteunen. Hieronder vindt u enkele openstaande oproepen, buiten 
het partnerprogramma PHC - Tournesol:
• Organisatie van wetenschappelijke congressen of conferenties (oproepen tot 

het indienen van projecten het hele jaar door):
 - Federatie Wallonië-Brussel (FRS-FNRS-financiering): programma dat
 een financiering tot €5000 per congres mogelijk maakt. Dit kunnen 
 materiële organisatie-, tolk- en secretariaatskosten zijn; reis- en
 verblijfkosten voor maximaal 4 buitenlandse docenten worden eveneens
 gedekt. www.fnrs.be
 - Vlaamse Gemeenschap (FWO-financiering): programma voor de 
 financiering van (grote en kleine) wetenschappelijke conferenties. De   
 organisatie- en wetenschappelijke comités kunnen buitenlandse 
 onderzoekers bevatten. www.fwo.be
• Junior en Senior Research-projectenprogramma: het Fonds voor Wetenschap-

pelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) financiert projecten met een looptijd 
van 4 jaar. Het budget kan de personeelskosten, evenals de kosten voor 
verbruiksgoederen en apparatuur dekken. Het project moet geleid worden 
door een Vlaamse instelling, maar een niet-Vlaamse partner (bijvoorbeeld 
een Franse) kan subsidies ontvangen die tot 10% van de projectkosten 
dekken. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 1 april 2019: 
www.fwo.be •

VUB- en ULB-rectoren benoemd tot ‘Officier in de 
Orde van de Academische Palmen’
Op dinsdag 8 januari 2019 overhandigde de Ambassadeur van Frankrijk 
in België, Claude-France Arnould, het onderscheidingsteken van Officier 
in de Orde van de Academische Palmen aan Caroline Pauwels, Rector 
van de VUB, en Yvon Englert, Rector van de ULB. Sinds enkele jaren is de 
samenwerking tussen de twee Brusselse universiteiten en de Franse
ambassade in België 
geïntensiveerd, 
terwijl de uitwisseling 
van studenten, 
professoren en
onderzoekers met 
Frankrijk een 
ongekend niveau 
heeft bereikt. Naast 
hun opmerkelijke
academische 
loopbaan en 
hoge menselijke 
kwaliteiten hebben de twee rectoren hun teams en studenten volledig 
kunnen betrekken in de samenwerking met Frankrijk. Zo vindt dit 
bijvoorbeeld het Frans Jaar aan de VUB plaats. Deze banden met Frankrijk 
zullen verder worden versterkt, zoals blijkt uit de Europese universitaire 
projecten van de VUB en de ULB, waarbij Franse instellingen betrokken 
zijn (Université Paris-Seine voor de VUB en Université Aix Marseille voor 
de ULB). •

O N D E R S C H E I D I N G

E-Tandemprogramma 
voor Vlaamse en Franse 
studenten
Na enkele maanden werk 
kwamen een dertigtal studenten 
van de Karel de Grote Hogeschool
en de IAE Valenciennes (Ecole 
Universitaire de Management de 
Valenciennes, Frankrijk) op 18 
januari bijeen in de Residentie 
van Frankrijk te Brussel om hun 
resultaten te presenteren aan een 
jury bestaande uit professoren en 
professionals. e-Tandem werd in 
2015 gelanceerd door de Franse 
ambassade, de KdG Hogeschool 
en verschillende business 
schools in Noord-Frankrijk en 
heeft als doel om Vlaamse en 
Franse studenten in gemengde 
groepen te laten samenwerken. 
De studenten kiezen een bedrijf 
of instelling dat aan beide zijden 
van de grens aanwezig is en 
vergelijken hun gewenste en 
huidige publieke imago. •

O N D E R Z O E K

http://www.fnrs.be/index.php/organisation-reunion-scientifique-modalites-pratiques-de-soumission
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-contacts/organisation-of-a-scientific-conference-in-belgium/
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/junior-and-senior-research-projects/
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Contact-
personen

Bertrand Fort 
Adviseur van Culturele en Wetenschappelijke Zaken:  
bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr
Yves Letournel  
Attaché voor het Frans: 
yves.letournel@diplomatie.gouv.fr
Maël Le Bail
Attaché Wetenschappelijke en Universitaire 
Samenwerking:
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr
Violène Verduron
Cultureel Attaché: 
violene.verduron@diplomatie.gouv.fr
Nora Chatti 
Universitair Medewerkster – Campus France België:  
nora.chatti@diplomatie.gouv.fr
Victorine Hugot 
Medewerkster School- en Universitaire Zaken: 
victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
Céline Suchet 
Medewerkster Communicatie en Multimedia: 
celine.suchet@diplomatie.gouv.fr
Eliane Peters 
Assistent van de Adviseur: 
eliane.peters@diplomatie.gouv.fr

Dienst voor Culturele Actie en Samenwerking in België: 
Regentlaan 42, 1000 Brussel 
scac.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr 
www.francebelgiqueculture.com

Je vindt ons terug op 

ALLIANCE FRANÇAISE BRUXELLES-EUROPE /
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DES ALLIANCES 
FRANÇAISES IN BELGIË
(Ondersteund door de COCOF en Wallonie-Bruxelles 
International)
Kunstlaan 46, 1000 Brussel
info@alliancefr.be - www.alliancefr.be

ALLIANCE FRANÇAISE VAN ANTWERPEN
p/a G. Van Doosselaere, Justitiestraat 26, 2018 
Antwerpen
info@afanvers.org - www.afanvers.org

ALLIANCE FRANÇAISE VAN CONDROZ-MEUSE-
HESBAYE 
Rue des Combattants 7, 4280 Hannut
martine.roelandt@gmail.com

ALLIANCE FRANÇAISE VAN WEST-VLAANDEREN 
KU Leuven-Campus Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 
Kortrijk
piet.desmet@kuleuven-kulak.be

ALLIANCE FRANÇAISE VAN OOST-VLAANDEREN 
Krijgslaan 20-22, 9000 Gent
info@af-ovl.be - af-ovl.be

ALLIANCE FRANÇAISE VAN HAINAUT
www.afhainaut.be

ALLIANCE FRANÇAISE VAN LUIK
Quai de Maastricht 9, 4000 Luik
info@afliege.be - www.afliege.be

FRANS LYCEUM JEAN MONNET
Instelling onder direct beheer van het AEFE (Agentschap 
voor Frans onderwijs in het buitenland)
Frans Lyceumlaan 9, 1180 Ukkel-Brussel
info@lyceefrancais.be - www.lyceefrancais-jmonnet.be

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL VAN ANTWERPEN
Geconventioneerde instelling van het AEFE
Lamorinierestraat 168/1, 2018 Antwerpen
lfanvers@gmail.com
www.lfanvers.be

M E D E W E R K E R S  VA N  D E  D I E N S T  V O O R 
C U LT U R E L E  A C T I E  E N  S A M E N W E R K I N G  I N 
B E L G I Ë

D E  A L L I A N C E S  F R A N Ç A I S E S  
I N  B E L G I Ë

F R A N S E  LYC E A  I N  B E L G I Ë

HET FRANSE CULTURELE SAMENWERKINGSNETWERK IN BELGIË 

F L A M - O R G A N I S AT I E S  I N  B E L G I Ë

LA BANDE À GAVROCHE
Gent
info@labandeagavroche.be - www.labandeagavroche.be

LES MOTS PASSANTS
Isabelalei 131, 2018 Antwerpen
info@lesmotspassants.eu - lesmotspassants.eu

https://www.youtube.com/channel/UCF1wf46Sx171d0xD9eoCUIg?view_as=subscriber
http://www.alliancefr.be
http://www.afanvers.org
mailto:martine.roelandt%40gmail.com?subject=
https://af-ovl.be/fr/
https://www.afliege.be/
http://www.labandeagavroche.be
https://lesmotspassants.eu/

