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EEN CULTURELE ZOMER 

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

Het Frans jaar aan de 
VUB loopt ten einde en 
de Belgische en Franse 
kunstscholen ontmoeten 
elkaar in Nîmes (FR) voor 

een tweede editie van professionele 
bijeenkomsten. Het schooljaar eindigt 
met de evaluaties en vooruitzichten voor 
september, maar de dynamiek van het 
Franse netwerk voor culturele
samenwerking in België is echter in volle 
gang. 
De Alliances Françaises in België, de 
FLAM-verenigingen, de Lycées Français en 
de Franse ambassade zijn in de zomer nog 
steeds actief met hun partners en bereiden 
nu al het volgende schooljaar voor.
In dit nummer danken we ook drie 
collega’s die bijzonder betrokken zijn 
bij de Frans-Belgische samenwerking 
en die binnenkort hun respectievelijke 
missies beëindigen: Nora Chatti, 
beleidsmedewerkster Campus France, Jean-
Claude Crespy, directeur van de Alliance 
Française Bruxelles-Europe en Yves 
Letournel, samenwerkingsattaché voor de 
Franse taal. Wij wensen hen veel succes bij
hun toekomstige professionele projecten 
en zullen hun opvolgers in september 
hartelijk verwelkomen.
Mooie zomer 2019! 

  Creatie • p3
DE ZOMER VAN FESTIVALS 
IN BELGIË

  Onderwijs • p4
DE FRANSE LYCEA BEREIDEN HET 
VOLGENDE SCHOOLJAAR VOOR

  Wetenschap en universiteit • p7
AFSLUITING VAN HET FRANS 
JAAR AAN DE VUB

DE NIEUWE START VAN HET 
RUBENSPROGRAMMA

 N
ie

uw
e 

ed
iti

e 
/ n

um
m

er
   

   
   

   
   

   
   

   
 •

  j
ul

i-s
ep

te
m

be
r  

20
19

7

   E D I TO R I A A L

FRANCE BELGIQUE CULTURE wordt gepubliceerd door de Dienst 
voor Culturele Actie en Samenwerking van de Ambassade van Frankrijk in België 
Nieuwe editie / nummer 7 • juli-september 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

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


2

Frans-Belgische 
bijeenkomst 
tussen 
kunstscholen 

KUNST

> 04-06/07|Arles, Nîmes en 
Montpellier 
De tweede Frans-Belgische 
kunstscholenbijeenkomst vindt 
deze keer plaats in Arles, Nîmes 
en Montpellier tussen 4 en 6 
juli. Dit project vloeit voort 
uit de samenwerking van de 
Franse ambassade in België, de 
ANdEA (Nationale vereniging 
van Franse hogere kunstscholen), 
het Franse ministerie van 
cultuur, de ANESCAS 
(Nationale vereniging van 
etablissementen van het hoger 
onderwijs voor artistieke creatie 
en podiumkunsten), Campus 
France, de ARES (Onderzoeks- 
en onderwijsakademie van de 
Fédération Wallonie-Bruxelles), 
Wallonie-Bruxelles international 
en de Vlaamse delegatie in
Frankrijk. Het gekozen thema 
voor deze bijeenkomst is de 
manier waarop de artistieke 
scholen omgaan met hun 
sociale ruimte. Het doel is de 
Franse en Belgische netwerken 
te laten kruisen om de 
gemeenschappelijke vragen te 
laten kiemen en daarmee nieuwe 
samenwerkingsprojecten te
stimuleren. •

Samenwerkingsovereenkomst tussen 
Frankrijk en Vlaanderen op filmgebied

CINEMA

De minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, van de Vlaamse 
regering, Sven Gatz, en de Franse ambassadeur in België, Claude-France 
Arnould, hebben op 23 mei een cinematografische coproductie-
overeenkomst ondertekend. De vorige overeenkomst dateerde van 20 
september 1962 en was echter niet meer geldig. Daardoor besloten 
Frankrijk en Vlaanderen om hun samenwerking te vernieuwen
door middel van een nieuwe overeenkomst die het bevorderen van 
coproducties tot doel heeft. Met dit akkoord mogen coproductiefilms 
nu toegang krijgen tot ondersteuningsmechanismen in Frankrijk en
in Vlaanderen. De bioscoopproductie van de Vlaamse Gemeenschap 
heeft zich aanzienlijk ontwikkeld onder impuls van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds, opgericht in 2002. Verschillende Vlaamse
regisseurs zoals Michael Roskam, Felix Van Groeningen, Lukas Dhont, 
enz. zijn de afgelopen jaren naar voren gekomen en hebben het 
enthousiasme van de Franse festivals en producenten en van het Franse
publiek gewekt. Dankzij deze overeenkomst willen Frankrijk en 
Vlaanderen een verdere impuls geven aan een al rijke en dichte 
samenwerking op cinematografisch gebied. • 

Nieuwe culturele programmatie van de 
Alliance Française de Condroz-Meuse-Hesbaye 

THEATER

De Alliance Française van Condroz-Meuse-Hesbaye in Hoei hervat 
verschillende culturele activiteiten voor de zomer en het nieuwe schooljaar.

• Op 7 juli wordt in het Kasteel de Modave de theatrale versie van 
Madame Bovary van Gustave Flaubert door het theatergezelschap 
Lazzy voorgesteld. 

• Op 27 juli in het Kasteel van Blehen wordt het theaterstuk L’heureux 
élu van Eris Assous van het Théâtre royal des Galleries vertoond. 

• Op 13 september wordt er in het cultureel centrum van Hoei het 
geluid- en lichtconcert “Les Portes du Temps van Luc Baiwir door het 
Kamerokestervan Hoei gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met martine.roelandt@gmail.com •Kritische bijeenkomst Fotorechten © EK Esban 2013

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...
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Intime Festival - Chapitre VII
> 23-25/08|Theater van Namen|Namen
Benoît Poelvoorde nodigt u uit om een weekend door te brengen in 
Theater van Namen, waar de literatuur in de schijnwerpers staat. Het zal 
de gelegenheid zijn om een persoonlijke en unieke literaire selectie te 
ontdekken, teksten te verkennen met schrijvers en acteurs (met name 
Marianne Denicourt en Mathieu Amalric) en om emoties te delen en 
de raakvlakken te ontdekken met de bioscoop, de fotografie, illustratie en 
muziek. • www.intime-festival.be

D A N S L I T E R AT U U R

Noteer alvast in uw agenda

> Tentoonstelling Les Bâtisseurs de cathédrales : Notre-Dame de Paris|
01/07-30/08|Villa consulaire|Luik • Facebook

> Les Ardentes Festival|
04-07/07|Luik • 
lesardentes.be

> Les Francofolies Festival|
18-21/07|Spa • 
francofolies.be

> Brussels Summer Festival|
14-18/08|Brussel • bsf.be

> Concert van Gabor Gado en Airelle Besson|04/09|Théâtre Marni|Brussel 
• theatremarni.com

> Voorstelling Edmond van Alexis Michalik|05/09-26/10|Théâtre Le 
Public|Brussel • theatrelepublic.be

> Opera Le silence des ombres van Benjamin Attahir|25/09-06/10|KVS|
Brussel • kvs.be

> Concert Leonardo for children|26/09|Bozar|Brussel • bozar.be

KO R T  N I E U W S

Internationaal Festival 
Les Brigittines
> 16-31/08|Les Brigittines|Brussel
Zoals elk jaar in augustus 
verwelkomt Les Brigittines – 
een cultureel centrum voor 
hedendaagse kunst in Brussel 
- tal van kunstenaars van alle 
horizonten in het kader van haar 
Internationaal Festival. Nieuwe 
stukken van Ambra Senatore, 
Pierre Pontvianne, Toméo 
Vergès en Man Drake, Olivier 
de Sagazan en Malika Djardi 
zullen voor het eerst in België 
worden gehouden. Niet te missen 
zijn de lectures mouvementées 
(veelbewogen lezingen) op 29 
augustus van 17u tot 19u en 31 
augustus van 16u tot 18u, de 
fysieke opwarmingsateliers met 
boeken en leesateliers, of nog een 
sessie over hoe het dansboek ons 
in beweging kan brengen en aan 
het denken kan zetten. • 
www.brigittines.be

Benoît Poelvoorde, Thierry Bellefroid et Laurent Gaudé Crédits photos © T© Marianne Grimont

Les Francofolies de Spa Fotorechten © François Evrard

Fotorechten © Cie Parc

Creatie
Kunst
Film
Muziek
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Theater...

http://www.intime-festival.be
https://www.facebook.com/events/338583833501913/
https://lesardentes.be/festival/fr/line-up/artistes
https://www.francofolies.be/affiche/artistes/
http://bsf.be/
https://theatremarni.com/G-Gado-Trio-feat-A-Besson
https://www.theatrelepublic.be/play_details.php?play_id=590&type=8
https://www.kvs.be/fr/agenda/148/Benjamin_Attahir_La_Monnaie_De_Munt_amp_KVS/LE_SILENCE_DES_OMBRES/
https://www.bozar.be/fr/activities/153756-leonardo-4-children
http://www.brigittines.be/fr/
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Nieuwe ateliers in het 
Frans voor het volgende 
schooljaar
> 07 en 14/09|Isabellahuis|Antwerpen
De Antwerpse vereniging Les Mots 
Passants biedt buitenschoolse en 
recreatieve activiteiten en ateliers 
aan voor Franstalige kinderen. 
Op 7 september wordt een open 
huis gehouden om het team te 
ontmoeten, informatie te krijgen 
over de ateliers en de kinderen 
te registreren voor het begin van 
het schooljaar op 14 september. 
De Franstalige ateliers worden 
georganiseerd in het Isabellahuis 
van het Lycée Français 
International van Antwerpen 
op zaterdagochtend en 
woensdagmiddag. Ze staan onder 
toezicht van een leraar Frans 
en gekwalificeerde begeleiders. • 
lesmotspassants.eu

FRANS ALS MOEDERTAAL

De Schoolstart van Franse lycea
   Onderwijs

Nieuw baccalaureaat-
examen aan het Lycée 
Jean-Monnet
Het nieuwe Franse baccalaureaat 
biedt studenten de mogelijkheid 
aan een groot aantal vakken (de
zogenaamde “specialiteitsvak-
ken”) te kiezen. Dit nieuwe 
programma heeft betrekking 
op studenten die in september 
2019 het voorlaatste jaar be-
treden. Studenten kiezen drie 
specialiteitsvakken voor het 
voorlaatste jaar en houden er 
voor het volgende jaar twee over. 
Het Lyceum laat zijn studenten 
vanaf september tussen negen 
verschillende optionele vakken 
kiezen: geesteswetenschappen, li-
teratuur en filosofie; literatuur en 
talen en culturen uit de oudheid; 
talen, literatuur en buitenlandse 
of regionale culturen (in het 
Engels, Duits of Spaans); geschie-
denis et aardrijkskunde, geopoli-
tiek en politieke wetenschappen; 
economische en sociale we-
tenschappen; wiskunde; natuur- 
en scheikunde; levens- en
aardwetenschappen; digitale 
en computerwetenschappen. 
Misschien worden zelfs twee 
cursussen plastische kunsten en 
theater geopend. Afspraak op 2 
en 3 september voor de eerste 
schooldag! • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Wereldburgers op het 
Internationaal Frans 
Lyceum van Antwerpen
Na Olympisme en Onze planeet, 
de Aarde zal het thema dat 
gedurende het nieuwe schooljaar
ontwikkeld wordt, Wereldburgers 
zijn. Dit thema zal in 
verschillende aspecten en in alle 
klassen worden behandeld. Het 
Lycée Français International 
in Antwerpen verwelkomt 
zijn studenten met vreugde op 
maandag 3 september 2019 om 
8:30u. • www.lfanvers.be

Smart Camp De Toverij 
van het lezen
> 01-05/07 (8.30u-16.30u)|
Lycée Français|Antwerpen
Tijdens dit zomerkamp, dat door het 
Lycée Françaisvan Antwerpen wordt 
aangeboden, kunnen kinderen acti-
viteiten gericht op het lezen ontdekken 
zoals theater, spelletjes, fonetiek, 
knutselwerk, enz. Ze worden in het Frans, 
het Nederlands en het Engels aange-
boden. De kinderen kunnen daarmee 
hun zelfvertrouwen versterken en de 
verhalen zelf beleven door in de huid van 
de hoofdpersonages te kruipen. Informa-
tie: smartcamp.lfia@gmail.com •

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

https://lesmotspassants.eu/
https://www.lyceefrancais-jmonnet.be/
mailto:smartcamp.lfia%40gmail.com?subject=Smart%20Camps
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O P L E I D I N G

Uitreiking van de prijzen 
voor de wedstrijd Haiku’s 
voor vrede
In het kader van de herdenkingen 
van de Grote Oorlog 14-18 bood de 
vereniging PROFFF (Franse
leraren in Vlaanderen) een haiku-
wedstrijd aan in de vorm van 
vredesboodschappen. In totaal 
hebben meer dan 3000 leerlingen 
aan dit initiatief deelgenomen. De 
Internationale Federatie van Franse
Leraren (FIPF) heeft dit concept 
overgenomen en meer dan 22 
landen namen in 2019 deel aan 
deze internationale component. 
De prijsuitreiking vond plaats op 
27 april in het In Flanders Fields 
Museum in Ieper. •

C E R T I F I C E R I N G

W E D S T R I J D

Informatiesessie van de 
Alliance Française van Gent
> 07-12-17-21/09|Alliance Française 
van Oost-Vlaanderen|Gent
De Alliance Française van 
Oost-Vlaanderen organiseert 
4 informatiesessies om 
(toekomstige) cursisten
Frans te laten kennismaken met 
het aanbod van cursussen en 
certificeringen en om gratis de 
Ev@lang test af te leggen. Deze 
sessies vinden bij de Alliance 
Française van Oost-Vlaanderen 
plaats op volgende data:  

• Zaterdag 7 september 2019 
tussen 10u en 12u. 

• Donderdag 12 september 
tussen 18u en 20u.

• Dinsdag 17 september tussen 
18u en 20u.

• Zaterdag 21 september tussen 
10u en 12u.

Vind alle informatie op de website 
af-ovl.be •

Word leraar Frans als vreemde taal!
De Alliance Française Bruxelles-Europe biedt een moderne 
lerarenopleiding aan, die theorie en praktijk combineert. Deze 
opleiding wordt door ervaren leraars begeleid en zet innovatieve 
pedagogie naar voren. Verschillende stages zullen het mogelijk maken 
om het toekomstige beroep in reële omstandigheden te ervaren en 
zullen reële kansen op werk versterken. Deze opleiding is toegankelijk
voor studenten, maar ook voor professionals in professionele 
omschakeling of bijscholing. De Alliance Française geeft jaarlijks 
cursussen Frans als vreemde taal aan meer dan 6000 cursisten! • 
www.alliancefr.be

A A N  V L A A M S E  Z I J D E

Literaire gesprek tussen 
Jeroen Olyslagers en 
Antoine Boussin
> 30/09 om 20u.|UAntwerpen|Antwerpen
De Alliance Française van 
Antwerpen organiseert haar eerste 
literaire interview van het nieuwe 
schooljaar met Jeroen Olyslaegers, 
een Nederlandstalige Belgische 
schrijver die WIL publiceerde; een 
roman gebaseerd op waargebeurde 
feiten over de bezetting in 
Antwerpen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, en Antoine Boussin, 
een Franse boekhandelaar, aan de 
UAntwerpen. • afanvers.org

Uitreiking van de eerste 
diploma’s van de Alliance 
Française van West-Vlaanderen
Op 23 mei van vorig jaar werd 
een examencentrum voor de 
certificering van de niveaus Frans
ingehuldigd binnen de Franse 
alliantie van West-Vlaanderen in 
Kortrijk. Op 15 mei van dit jaar 
heeft de Franse alliantie haar eerste 
DELF-certificaten uitgereikt in de 
gebouwen van het KULAK. Een
nieuwe sessie is gepland voor 
december 2019. De getoonde 
belangstelling en het aantal 
deelnemers bevestigen dat 
studenten en het grote publiek 
meer en meer bewust zijn van de 
noodzakelijkheid van het niveau 
Frans officieel te laten meten. •

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

https://af-ovl.be
https://www.alliancefr.be/fr/enseigner-francais/professorat/
https://www.afanvers.org/
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Wat onthoudt u over de Frans-Belgische samenwerkingen inde linguïstische 
en onderwijssectoren na drie jaar bij de culturele dienst van de ambassade?
YL: Deze samenwerkingen zijn langdurig dankzij betrouwbare en volhardende 
partners. Zo hebben we bijvoorbeeld de twee bijscholingsprogramma’s 
voor leraren Frans, Francoform voor het secundair onderwijs en 
Formaprim voor het basisonderwijs, versterkt. Dankzij het Frans-Vlaamse 
onderwijssamenwerkingsakkoord en het driejarig werkprogramma (van juni 
2017), hebben we een mobiliteitsprogramma voor basisschoolleerkrachten 
opgericht tussen het Franse gewest Hauts-De-France en Vlaanderen. Dit 
programma neemt de vorm van korte verblijven op scholen aan, waarbij 
leerkrachten goede pedagogische praktijken uitwisselen en Vlaamse 
leerkrachten hun Frans verbeteren. In 2018 sloten we met de steun van de 
Alliance Française Bruxelles-Europe ook een overeenkomst met de Duitstalige 
gemeenschap over de certificering van de Franse taalniveaus in het lager 
onderwijs: bijna 1800 leerlingen beoordelen hun Franse taalvaardigheid nu 
elk jaar met behulp van het DELF (Diploma voor studies in de Franse taal). 
Een ander voorbeeld is de oprichting in 2017 van een Franstalig comité van 
verenigingen, ministeries en ambassades, dat het mogelijk maakt om elk 
jaar gezamenlijk voorbereide spektakels aan te bieden en de Franstaligen in 
België een dynamisch, divers, politiek neutraal en open gezicht te bieden, die 
openstaat voor alle aanhangers van de francofone wereld of meertaligheid. 
Op academisch niveau werken we dagelijks aan de aantrekkelijkheid van 
onze twee Franse lycea, met een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod 
en uitstekende studieresultaten. Ze stellen zich ook open voor hun steden 
en voor de buitenwereld wereld, dankzij innovatieve partnerschappen en 
programma’s.

Op welk verwezenlijkt project bent u het meest trots?
YL: Er is niets waar ik individueel trots op ben: alles wordt gedaan als een 
team, met bijzonder toegewijde en open Belgische partners, maar ook met 
mijn collega’s van de ambassade en allianties, die mij altijd al vertrouwd 
hebben en die ik heel erg bedank.

Welke belangrijke uitdagingen moeten in de taal- en onderwijssectoren nog 
worden verwezenlijkt?
YL: De belangrijkste uitdaging is het versterken van de Franse taal in 
Vlaanderen. In dit perspectief ondersteunen we in het bijzonder de twee 
Alliances Françaises van Gent en Antwerpen met concrete acties, die 
hun cursussen en certificeringen verder ontwikkelen. Wat de Antwerpse 
Alliantie betreft, is haar recente oprichting (2018) binnen het Lycée Français 
van Antwerpen een concrete uiting van onze wens om de Francofiele en 
Franstalige krachten van Vlaanderen samen te brengen rond het Lyceum. De 
nieuwe vereniging Les Mots passants (2018), die ateliers in het Frans aanbiedt 
voor kinderen, draagt ook bij tot deze noodzakelijke toenadering. •

S C H O O L A C T I V I T E I T

Het Rubens programma 
hernieuwt zich!
In 2018 nodigde de Alliance 
Française van Antwerpen, die het 
Rubensprogramma overnam, 
scholen uit om de culturele, eco-
nomische en historische rijkdom 
van de Antwerpse metropool 
te ontdekken. Antwerpen biedt 
een uitzonderlijk erfgoed dat 
bezoekers uitnodigt om terug te 
blikken op de geschiedenis van 
de gouden eeuw van de Spaanse 
Nederlanden en diens schatten te 
ontdekken. Het Rubens-program-
ma innoveert met de organisatie 
van culturele en Europese klassen. 
Het biedt schoolgroepen een ron-
dleiding door artistieke bezoeken 
en ateliers aan, waarbij een relatie 
wordt gelegd tussen cultuur en 
Europese instellingen. Op deze 
manier wil het een beter begrip 
van het Europese burgerschap 
bieden en de oude geschiedenis 
vergelijken met de hedendaagse 
tijd. De multidisciplinaire aanpak, 
de meertaligheid en de mogelij 
-kheid om artistieke bezoeken en 
ateliers te combineren, maken dat 
Rubens 2 ook een brug wil slaan 
tussen Frankrijk en Vlaanderen. 
De activiteiten die in de artistieke 
ateliers worden aangeboden, 
bieden een bevoorrecht moment 
van sociale uitwisseling maar ook 
van persoonlijke ontdekking. De 
ateliers vinden plaats in het
isabellahuis van het Lycée Fran-
çais International van Antwerpen. 
Ontdek het unieke aanbod van 
het Rubensprogramma op de 
website progrubens.eu. • 

     3  vragen aan. . . 

Yves Letournel 
Attaché voor het Frans

Françoise Baines en Natacha Jurgens, organisatoren van klassenverblijven

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

https://progrubens.eu/
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Duizendjarige tabletten 
op het punt van ontcijferd 
te worden door een 
team van Frans-Belgische 
onderzoekers
Het Koninklijk Museum van 
Mariemont in Morlanwelz bewaart 
bijna 130 kleitabletten in
spijkerschrift uit het Midden-Oosten, 
die getuigen van het begin van het 
schrijven. Ze onderscheiden zich 
door hun administratieve, juridische, 

religieuze of culturele inhoud. Een Frans-Belgische samenwerking, 
ondersteund door de Franse ambassade, en met de medewerking van 
de universiteiten van Luik, Rijsel, Nanterre en het Collège de France, zal 
het mogelijk maken deze documenten te ontcijferen en te bestuderen. 
Eenmaal onthuld, zal de inhoud van de tabletten gratis online 
beschikbaar zijn. •

Camille Pisani, vorige directrice van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN), komt 
terug op haar ervaring in België.
‘‘Ik ben niet toevallig in België aangekomen, maar 
na een nauwe samenwerking tussen het Museum 
d’Histoire naturelle (Parijs), het KBIN (Brussel) 
en Naturalis in Leiden, om samen een tijdelijke 
tentoonstelling te organiseren. Mijn komst is dus het 
resultaat van deze links. Deze samenwerking was echter een primeur voor deze 
twee instellingen en werd niet voortgezet tussen België en Frankrijk, terwijl er 
daarna nog coproducties met Nederland plaatsvonden.

De Frans-Belgische samenwerking in het wetenschappelijk onderzoek 
lijkt mij vergelijkbaar met deze ervaring: België is meer bereid allianties, 
partnerschappen en samenwerkingsverbanden te zoeken, al was het 
maar omdat de onderzoeksfinanciering beperkter is, vooral voor federale 
wetenschappelijke instellingen. De Franse onderzoeksinstellingen lijken mij, 
gezien hun omvang, geschiedenis en financieringswijze, minder geneigd om 
deze partnerschappen op te zoeken. Maar daarnaast vergemakkelijkt de 
taalgemeenschap verbindingen, en buiten de projecten zijn de uitwisselingen 
tussen onderzoekers zeer rijk door middel van symposia en studiereizen. 
Het lijkt mij dat de taalgemeenschap vooral de culturele uitwisseling 
vergemakkelijkt. Wij hebben meerdere malen tentoonstellingen in Frankrijk 
georganiseerd en het omgekeerde is ook waar!

Ook dit najaar opent het Museum voor Natuurwetenschappen een 
tentoonstelling over Antarctica, die gecreëerd werd in het Musée des 
Confluences in Lyon. En voor het najaar van 2020 heeft het Musée de l’Air et 
de l’Espace du Bourget zijn krachten gebundeld in een tijdelijke tentoonstelling 
over het vliegen – van vogels en vliegtuigen - onder leiding van het Brusselse 
Museum, eveneens in samenwerking met Techmania (Tsjechische Republiek) 
en Parque de las Ciencias (Spanje).’’ • 

W E T E N S C H A P P E L I J K E  S A M E N W E R K I N G

Terugkomst op het Franse 
jaar van de VUB 
Daniel Acke, leraar Frans aan 
de VUB, was de belangrijkste 
gesprekspartner van het Frans 
jaar aan de VUB. Vandaag 
kijkt hij terug op een jaar van 
stimulerende projecten. ‘‘Tijdens 
één academisch jaar werd 
Frankrijk aan de VUB geëerd en 
droeg het bij aan de verrijking van 
het academische leven met Franse 
muziek, gastronomie en films. De 
meeste faculteiten organiseerden 
conferenties en debatten, waarbij 
Belgische en Franse onderzoekers 
samenkwamen rond thema’s 
zoals culturele geografie, 
eetgewoonten en vrijmetselarij. 
We zullen ons de zeer goed 
bezochte conferenties van de 
filosofen André Comte-Sponville 
en Alain Badiou, die door 
BOZAR werden georganiseerd, 
herinneren. Het Frans jaar werd 
ook verplaatst naar de Senaat met 
een reeks lezingen door Franse 
historici of naar Kanal-Centre 
Pompidou, voor seminaries 
over kunstgeschiedenis, in 
samenwerking met het Centre
Pompidou in Parijs. De deelname 
van Franse academici bracht 
thema’s naar voren die de VUB 
nauw aan het hart liggen, zoals 
het vrije denken en de strijd tegen 
intolerantie. Bovendien heeft het 
Frans jaar het mogelijk gemaakt 
om synergiën te creëren met 
programma’s van Franse culturele 
diensten, zoals De Nacht van 
ideeën. Het eindigt op 3 en 4 juli, 
kort voor de start van de Tour de 
France, met een symposium over 
de wielersport.’’ • 

U N I V E R S I T E I T
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Conferentie: Is de 
maatschappelijke betrok-
kenheid van bedrijven 
essentieel geworden?
Op 18 juni organiseerde AXA 
Belgium de eerste conferentie 
georganiseerd door France 
Alumni België met als thema 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Drie afgevaardigden 
bespraken wat sommige 
deskundigen zien als een 
belangrijke verandering in de 
betrokkenheid van het bedrijf om 
sociale en milieuoverwegingen 
aan te pakken. • 

F R A N C E A LU M N I  B E L G I Ë

“Long Time No See” - 
netwerkavond
Verenigingen van voormalige 
afgestudeerden van Franse 
scholen en universiteiten in België 
kwamen bijeen om op donderdag 
27 juni de eerste Long Time No Sea 
netwerkavond te organiseren. Dit 
evenement, gesteund door France 
Alumni België, bracht honderden 
alumni samen in een vriendelijk 
en feestelijk kader. •

Wilt u deelnemen aan de 
volgende France Alumni 
België evenementen? 
Registreert u nu en sluit u
aan bij het netwerk: 
belgique.francealumni.fr

Uw vierjarige missie bij de Culturele Dienst van de Ambassade loopt 
ten einde: welke acties heeft u ondernomen?
NC: Ik ben in 2015 in België aangekomen om zeer concrete acties uit te voeren, 
die tot doel het bevorderen van de mobiliteit van Belgische studenten naar 
Frankrijk hebben. We konden beroep doen op de Franse operator Campus 
France, verantwoordelijk voor de promotie van het Franse hogere onderwijs in
het buitenland om ons voor dit project te ondersteunen. In Brussel openden 
we een informatiekantoor en organiseerden we het eerste studentenbeurs 
in Frankrijk. Tot slot stellen we regelmatig institutionele ontmoetingen voor 
tussen Franse en Belgische etablissementen om de Erasmussamenwerking en 
-mobiliteit tussen onze landen te versterken.

Wat heeft Campus France België voor het Belgische publiek betekend?
NC: Campus France Belgique wil jongeren in heel België informeren over de 
mogelijkheden die er in Frankrijk zijn: studeren aan een universiteit met zeer 
gerichte specialisaties, in een Grande Ecole binnentreden en genieten van een 
uitmuntende opleiding en van een netwerk, een afwisselende theoretische 
en praktische opleiding volgen, een opleiding tot ingenieur volgen, een 
doctoraatsschool integreren, ... Onze boodschap aan de studenten van het 
Belgische systeem is de volgende: ‘‘U bent van harte welkom in Frankrijk, wij 
zullen u ondersteunen in uw inspanningen.’’. Steeds meer Belgische studenten 
studeren in Frankrijk. Ze zijn gestegen van 3821 in 2011 tot 4575 in 2016, een 
stijging van 20% in 5 jaar tijd. Deze trend zal zich zeker voortzetten. Die trend is 
nog groter bij de Vlaamse studenten (+74% in 5 jaar), die er vaak voor kiezen om 
rechten en mens- en sociale wetenschappen in Frankrijk te studeren.

Op welk van uw ondernomen projecten bent u het meest trots?
NC: Het eerste is de Campus France tentoonstelling, die we elk jaar in januari 
organiseren. Dit evenement brengt meer dan 50 Franse hoger onderwijs eta-
blissementen samen en sinds dit jaar hebben we er bedrijven bij betrokken. Het 
doel is een steeds groeiend publiek te verwelkomen, bestaande uit zowel
studenten uit het Lycée français als jongeren van de Europese scholen of van het 
Belgische school- en universitairsysteem. Zij vinden nauwkeurige informatie 
over de opleiding en de manier waarop zij zich kunnen aanmelden, waardoor 
deze jongeren vaak hun mobiliteitsproject in Frankrijk uitvoeren. Het tweede 
project waaraan ik met veel plezier heb gewerkt is de lancering van het netwerk 
France Alumni België, dat in België verblijvende afgestudeerden van Franse 
universiteiten en grandes écoles samenbrengt. Er bestaan veel alumninetwer-
ken. Onze aanpak bestaat erin met deze verschillende netwerken samen te 
werken om hen meer zichtbaarheid te bieden en afgestudeerden ongeacht 
hun nationaliteit in staat te stellen deel te nemen aan de evenementen die wij 
organiseren. France Alumni België is ook een professioneel digitaal platform, 
zoals LinkedIn, dat het netwerken vergemakkelijkt en bedrijven erbij betrekt. 
Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om iedereen te bedanken met 
wie ik de afgelopen vier jaar in België heb mogen samenwerken. •

Nora Chatti
Universitair Medewerkster 
en verantwoordelijke voor 
Campus France België

     3  vragen aan. . . 
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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

Vind 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 Joseph Lepage 19, 4250 Geer
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

LYCÉE FRANÇAIS 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
Lamorinièrestraat 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
Isabellalei 131, 2018 Antwerpen
info@lesmotspassants.eu - lesmotspassants.eu

https://www.alliancefr.be/
https://www.afanvers.org/
mailto:martine.roelandt%40gmail.com?subject=
https://af-ovl.be/fr/
https://www.afliege.be/
https://www.labandeagavroche.be/

