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CULTUUR
IS EXTRA!

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

Sinds vier jaar is februari 
de maand van de lancering 
van EXTRA, een parcours 
van kennismaking met de 
meest stimulerende Franse 

ontwerpers in dertien partnerlocaties in 
België. Theater, beeldende kunst, design 
en film staan ook dit jaar weer op de 
agenda met als selectiecriteria innovatie, 
kwaliteit van het werk, maatschappelijke 
betrokkenheid en de dialoog tussen 
culturen. 
In dit nieuwe nummer blikken we 
bovendien terug op de 4e Choix Goncourt 
van de Belgische studenten, die afgelopen 
december werd uitgereikt aan Santiago H. 
Amigorena voor Le Ghetto intérieur. Weldra 
hebben we het plezier hem op 18 februari 
in Passa Porta in Brussel te ontmoeten. 
Daarnaast kijken we terug op het succes 
van de 5e Salon Etudes et Carrières van 
Campus France in het Lycée Français Jean-
Monnet. 
Tot slot biedt dit nummer een dossier over 
de Franstalige certificaten, waarvan het 
aanbod in België sterk is uitgebreid dankzij 
de Alliances Françaises en de waaier 
aan festiviteiten in de maand van de 
Francophonie in maart met Improphonies!

  Creatie • p4
CULTURELE ACTIVITEITEN VAN 
DE ALLIANCES FRANÇAISES

  Onderwijs • p5
DELF/DALF - CERTIFIEER JE 
NIVEAU FRANS 

  Wetenschap en universiteit • p9
LEZINGEN COLLÈGE DE 
FRANCE/COLLÈGE BELGIQUE 

EXTRA 2020
KUNSTPARCOURS VAN DE FRANSE 
HEDENDAAGSE CREATIE 
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   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 10 • februari-maart 2020 • uitschrijven
Redacteur: Bertrand Fort / Coördinatie: Céline Suchet / Vertaling: Kimberley Baeyens 
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
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U werkt al sinds enkele jaren voor de Vooruit. Kunt u ons uw 
rol en het specifieke karakter van de Vooruit in het Vlaamse 
en Belgische landschap uitleggen?
MG: Ik woon al sinds 15 jaar in Brussel en heb me in 2012 
bij het team van het Kunstencentrum Vooruit in Gent 
aangesloten. Mijn rol is om samen met een team van 
programmeurs ervoor te zorgen dat het kunstcentrum een 
breed, divers, hedendaags en maatschappelijk geëngageerd 
programma biedt. De Vooruit is een van de zeven 
kunstinstituten van de Vlaamse Gemeenschap. In die zin 
hebben we een grote verantwoordelijkheid om kunstenaars 
van alle generaties en achtergronden te ondersteunen en bij 
te dragen tot een actieve en brede publieksparticipatie aan 
de activiteiten die we programmeren: theater, dans, muziek, 
maar ook festiviteiten, gesprekken en debatten. De Vooruit is 
ook een café en restaurant dat zeer toegankelijk, aangenaam 
en het resultaat van de erfenis van de socialistische beweging 
van het begin van de 20e eeuw is. Kortom, een plek om te 
ontdekken omwille van vele redenen. 

Kunt u het hebben over coproducties en samenwerkingen 
tussen de Vooruit en de Franse instituten?
MG: De Vooruit werkt al geruime tijd samen met nationale 
en internationale kunstenaars, waaronder voornamelijk 
Franse. In het verleden werden Philippe Quesne, Phia 
Ménard, Latifa Laabissi, Antoine Defoort en Halory Goerger 
evenals het circusgezelschap XY in Gent voorgesteld - 
steeds met groot succes. In de afgelopen jaren hebben we 
ook banden gesmeed met meerdere Franse instituten: 
onder andere het Festival de Marseille, het Latitudes 
Contemporaines festival in Lille. In Marseille hebben Gentse 

kunstenaars in enkele arbeiderswijken van de stad gewerkt 
en een samenwerking met de bewoners van deze wijken 
ontwikkeld om alle bestaande socio-culturele initiatieven in 
kaart te brengen. Met onze partner in Lille begeleiden we 
kunstenaars om hen te helpen regelmatiger de grens over te 
steken en onze twee territoria dichter bij elkaar te brengen. 
Deze samenwerking vindt plaats in het kader van een 
partnerschap tussen de Regio Hauts-de-France en de Vlaamse 
Gemeenschap.

In het kader van de nieuwe editie van EXTRA steunen we 
Eric Minh Cuong Castaing, die in residentie is bij de Vooruit. 
Kunt u ons meer vertellen over dit project en hoe de 
Vooruit deze residentie heeft begeleid?
MG: Eric Minh Cuong Castaing is een kunstenaar die we 
hebben ontmoet op het Festival de Marseille, de stad waar 
hij tevens woont. Zijn werk is uitzonderlijk. Hij combineert 
technologie en dans tot zeer unieke voorstellingen. L’Âge d’Or, 
het project dat we momenteel met hem in Gent ontwikkelen, 
is ontstaan uit de ontmoeting tussen dansers en kinderen met 
een motorische handicap. Het is een dertig minuten durende 
voorstelling waarin kinderen en dansers verschillende dansen 
uitvoeren. Daarna wordt er een prachtige film vertoond die 
het project in zijn oorspronkelijke versie in het Saint-Thys 
Instituut te Marseille laat zien. We zijn momenteel bezig met 
de ontwikkeling van een nieuwe versie met kinderen uit de 
Gentse regio. Eric is daarom op dit moment in België om dit 
prachtige project, dat ik uw lezers van harte uitnodig om in de 
Vooruit te komen ontdekken, na te bootsen. • www.vooruit.be

VOORUIT WERKT AL GERUIME 
TIJD SAMEN MET NATIONALE 
EN INTERNATIONALE 
KUNSTENAARS, WAARONDER 
VOORNAMELIJK FRANSE. 
WE HEBBEN OOK BANDEN 
GESMEED MET MEERDERE 
FRANSE INSTITUTEN.

   3  vragen aan. . . Mathieu Goeury, 
artistiek coördinator van de Vooruit (Gent)

Foto: Michiel Devijver

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

https://www.vooruit.be/nl/home/
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IDEEËNDEBAT

La Nuit des idées in Brussel 
en Luik is een nacht om te 
ontdekken, bij te leren en 
te dialogeren!
Eenmaal per jaar biedt La Nuit des 
idées de gelegenheid om een dialoog 
te voeren over de grote thema’s 
van onze tijd door op deze avond 
lezingen, rondetafelgesprekken, 
filmvertoningen en artistieke 
voorstellingen rond een 
gemeenschappelijk thema bij te 
wonen. Op afgelopen 30 januari 2020 
werden er wereldwijd meer dan 
150 Nuits des idées georganiseerd. 
De 4de editie van de La Nuit des 
Idées in België vond dit jaar plaats 
in BOZAR (Brussel) en in het 
Théâtre en de Université de Liège 
en bracht socioloog Bruno Latour, 
landschapsarchitect Gilles Clément, 
kunstenaar Ann Veronica Janssens, 
Adelaïde Charlier, filosofe Vinciane 
Despret, schrijfster Caroline Lamarche 
en pedagoog Philippe Meirieu samen 
rond het thema "Levend zijn". Ze 
wisselden ideeën uit en debatteerden 
over de relatie tussen de mens en de 
wereld alsook modificaties van het 
levende. • francebelgiqueculture.com

EXTRA 2020
parcours van de Franse 
hedendaagse creatie in België
> februari-juni|België
EXTRA is een multidisciplinair parcours dat 
loopt van februari tot juni. Het promoot en 
bundelt initiatieven die bijdragen tot een betere 
kennis van de Franse hedendaagse creatie in België. EXTRA 2020 is het 
resultaat van de samenwerking met 14 Belgische culturele actoren en 
biedt een selectie van projecten van zowel gevestigde als opkomende 
kunstenaars en moedigt het publiek aan om zich te verplaatsen van het 
ene naar het andere artistieke domein, gaande van beeldende kunst 
naar podiumkunsten, van design naar cinemakunst. Dit jaar staat Eric 
Minh Cuong Castaing in de kijker. De choreograaf werd enkele weken 
in Gent verwelkomd om te werken met kinderen uit een gespecialiseerd 
medisch instituut. Als resultaat van deze choreografische en menselijke 
ervaring wordt de voorstelling L’Âge d’Or van 5 tot 7 maart in Vooruit 
(Gent) opgevoerd. Nacera Belaza’s recente onderzoek naar traditionele 
Algerijnse dansen zal in avant-première te zien zijn op 14 en 15 februari 
in deSingel in Antwerpen. In het Kaaitheater wordt op 20 en 21 februari 
voor het eerst de nieuwste creatie Une maison van choreograaf Christian 
Rizzo in coproductie met Charleroi Danse opgevoerd. In het BPS22 
te Charleroi mag u de eerste grote tentoonstelling in België van de 
Frans-Marokkaanse kunstenaar Latifa Echakhch niet missen. Ook 
niet te missen zijn: de tentoonstelling Kleureyck, Van Eycks Kleuren in 
Design, MADD Bordeaux, Pinaffo Pluvinage en andere in het Design 
Museum te Gent vanaf 13 maart in samenwerking met Lille 3000 en 
Lille World Design Capital. • extrafr.be

TENTOONSTELLING

Scènes de Lecture 
européennes, een 
tentoonstelling van 
fotograaf Bernard Loyal
> Vanaf 20/02|Alliance Française 
Bruxelles-Europe|Brussel
Volgens de statistieken lezen 
vrouwen meer literatuur dan 
mannen. Romans lijken vleugels te 
geven aan hun fantasieën en daarom zijn er al vele pogingen gedaan 
om vrouwen uit de buurt van literatuur te houden. Bernard Loyal 
bezweek aan de charme van lezende vrouwen, die hij kruiste in cafés, op 
het openbaar vervoer of aan museumwanden, en nam zich sinds 2017 
voor om "lectuurscènes" te reconstrueren op verschillende plaatsen van 
Europa. De sfeer van de beelden is geïnspireerd op de biografie van de 
auteur, de titel van het werk of hun inhoud. Hoewel de romans vaak 
zijn opgebouwd rond portretten van vrouwen, staan ze als onderwerp 
op zich en verwerken herinneringen aan het lezen van de fotograaf. 
Ontdek deze gratis tentoonstelling in de Galerie van de l’Alliance 
Française Bruxelles-Europe vanaf 20 februari 2020. Vernissage op 
donderdag 20 februari 2020 om 17:45 uur. • www.alliancefr.be

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

La Nuit des idées te Brussel
Bruno Latour - Foto: Xavier Lejeune

La Nuit des idées te Luik

http://www.francebelgiqueculture.com/
http://extrafr.be
https://www.alliancefr.be/fr/
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Muziekshow voor 
kinderen
> 09/02 om 10:30 uur|Theater 
Tinnenpot|Gent
De Alliance Française van Oost-
Vlaanderen en de vereniging La 
Bande à Gavroche organiseren 
de muzikale voorstelling voor 
kinderen Benoît chante : la folie 
verte. Benoit is een voormalig 
leraar die graag met zijn gitaar 
voor zijn klas zong en zijn liedjes 
schreef. Op een dag besloot hij 
zichzelf te lanceren als zanger 
voor kinderen. Zijn levendige en 
interactieve show mixt genres: 
ambiance rock’n’roll, chanson 
douce, Oosterse muziek. Er is voor 
elk wat wils! • https://af-ovl.be

L E Z I N G M U Z I E K

V E R E N I G I N G

Lezing van Françoise 
Nyssen
> 16/03 om 18 uur|Théâtre de 
Liège|Luik
De Alliance Française van Luik 
organiseert een conferentie met 
Françoise Nyssen, hoofd van 
Editions Actes Sud en voormalig 
minister van Cultuur, over het 
thema "Plaisir et nécessité". • 
www.afliege.be

Concert Franse Chansons 
> 19/03 om 20 uur|Cocteauzaal|Gent
Zangeres Karo Voets presenteert 
haar nieuwe album Mildiou, 
waarin ze met de kleuren 
van haar leven schildert en 
geëngageerde liedjes aanbiedt. • 
www.arsmusica.be

Theatervoorstelling van 
Feydeau
> 11/03 om 20:30 uur|Cultureel 
Centrum|Hoei
Een of twee keer per jaar biedt 
de Alliance Française Condroz-
Meuse-Hesbaye aan om een 
theatervoorstelling bij te wonen op 
het programma van het Cultureel 
Centrum van Hoei met als doel 
de (her)ontdekking van Franse 
klassieke stukken. Op 11 maart 
wordt een illustere vaudeville 
van Georges Feydeau uitgevoerd, 
getiteld Un Tailleur pour dames. 
Om lid te worden van de Alliance 
Française kunt u contact opnemen 
met martine.roelandt@gmail.com. • 

T H E AT E R

Marseille et Méditerranée
> 23/03 om 20 uur|Hotel Ter 
Elst|Edegem
De Alliance Française van 
Antwerpen presenteert 
het toneelstuk Marseille 
et Méditerranée van André 
Benedetto, uitgevoerd door de 
Compagnie Rue des Chimères.  
Christine Gandois en Bruno 
Bernard nemen u op 23 maart 
in woord en daad mee naar een 
kade in Marseille, om een jonge 
Afrikaanse allochtone vrouw te 
ontmoeten die een nieuwe wereld 
ontdekt. • www.afanvers.org

Inwijding van de Villa 
Consulaire in Luik
De inhuldiging van de nieuwe Villa 
Consulaire, de zetel van het nieuwe 
gebouw van het Agence consulaire 
van Frankrijk van de provincies 
Luik en Luxemburg, vond plaats op 
7 november in aanwezigheid van 
talrijke instituten en diplomatieke 
vertegenwoordigingen. De Villa 
Consulaire, een art deco gebouw 
uit 1930, gelegen in het Parc de la 
Boverie, werd opgericht op initiatief 
van de ereconsul van Frankrijk in 
Luik, de heer Cloes, en herbergt 
er verschillende ereconsulaten 
(Frankrijk, Italië, Griekenland, Guinee), 
een cultureel en verenigingscentrum, 
vergaderzalen, een kunstgalerij en 
een Frans-Italiaanse brasserie. • 
www.ccri.international

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

https://af-ovl.be/fr/blog/2019/12/28/9-fevrier-2020concert-enfants/ 
https://www.afliege.be/afliege/index.php/agenda
https://www.afanvers.org/event/marseille-et-mediterranee-theatre/
http://www.ccri.international
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Waarom je niveau Frans laten 
certifiëren?

Waar en wanneer?
 In 2020 zijn er sessies gepland in de alliances françaises in België te Brussel, 
Bergen, Kortrijk, Luik, Gent en Antwerpen.

DELF/DALF - Registratieperiode
- Alliance Française Bruxelles-Europe
Tot 10/02 (sessie maart); van 23/03 tot 24/04 (sessie juni); van 14/09 tot 
23/10 (sessie december) • www.alliancefr.be
- Alliance Française van Oost-Vlaanderen (Gent)
Tot 07/02 (sessie maart); van 23/03 tot 16/05 (sessie van juni); van 21/09 
tot 06/11 (sessie december) • af-ovl.be

Een diploma per niveau?
Er bestaan verschillende niveaus: 
- DELF/DALF voor personen 
ouder dan 18 jaar die hun Franse 
vaardigheden willen verbeteren 
voor persoonlijke of professionele 
doeleinden;
- DELF Junior voor kinderen 
en adolescenten in het secundair 
onderwijs;
- DELF Prim voor kinderen in 
het basisonderwijs.

Hoeveel kost het?
Tussen 100 en 200€ naargelang 
het niveau.

Bereid je voor!
De alliances françaises te België 
bieden alle kandidaten een uur 
durende examenvoorbereiding 
aan met een erkende leraar. 
Op het programma: 
methodologie, mondelinge 
en schriftelijke vaardigheid, 
mondeling en schriftelijk 
begrijpen. • 

Wat is DELF/DALF?
Het Diplôme d’étude de langue 
française (DELF) en het Diplôme 
approfondi de langue française 
(DALF) zijn door de Franse staat 
verstrekte diploma’s die je niveau 
in de Franse taal certifiëren. Het 
diploma is geldig voor het leven 
en wordt wereldwijd erkend door 
universiteiten, scholen, bedrijven 
en werkgevers.

In 2019 werden er DELF- en 
DALF-examens afgenomen in 
173 landen in meer dan 1.270 examencentra in Frankrijk en de rest van de 
wereld. In België werden vorig jaar bijna 2.000 diploma’s uitgereikt.

Een diploma voor elk niveau: Terwijl DELF en DALF bedoeld zijn voor 
18-plussers, is het DELF Junior gericht aan kinderen en adolescenten 
in het voortgezet onderwijs en het DELF Prim voor kinderen in het 
basisonderwijs. De meerderheid van kandidaten schrijft zich in voor het 
DELF B2 voor het grote publiek. Het diploma heeft een hoge inzet die de 
professionele en academische mobiliteit vergemakkelijkt. Kandidaten voor 
het DELF Prim examen schrijven zich meestal in voor het A1 niveau. Voor 
het DELF Scolaire/junior zijn de kandidaten op niveau A2 het talrijkst.

Waarvoor dient het?
... Om een job te vinden! 
In Vlaanderen vereisen 40% van de jobaanbiedingen de beheersing van 
één of meer vreemde talen. Het Frans is de taal die het meest gevraagd 
wordt door rekruteerders (79%) en ligt daarmee met ruime voorsprong 
op het Engels (59%) en het Duits (10%) op het gebied van handel, 
onderzoek, administratie, personeelsbeheer en marketing.

Focus op het DELF
Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

https://www.alliancefr.be/fr/obtenir-diplome-francais/delf-dalf/
https://af-ovl.be/fr/blog/portfolio-item/examensdelfdalf/ 
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Terugblik op de 5e editie 
van het Salon Campus 
France Etudes et Carrières
De ambassade van Frankrijk en 
het Lycée Français Jean-Monnet 
organiseerden de 5e editie van het 
Salon Campus France Etudes et 
Carrières op zaterdag 18 januari. 
De beurs bracht zo’n zestig Franse instellingen voor hoger onderwijs 
samen. Bovendien waren er vertegenwoordigers van Carrefour, Business 
France, Total en de Frans-Belgische Kamer van Koophandel en Industrie 
aanwezig om met de bezoekers te discussiëren over de vaardigheden die 
professionelen zoeken. Daarnaast werden er thematische presentaties 
over studies in Frankrijk, voorbereidende klassen voor de grandes écoles 
en studies in politieke wetenschappen met getuigenissen van voormalige 
afgestudeerden van het netwerk France Alumni Belgique georganiseerd 
voor het publiek gedurende de hele dag. • saloncampusfrance.be

ONDERWIJS

Improphonies
Viering van de Francophonie!
> 25/03 om 17u en om 20u |Château du Karreveld et Maison de la Francité|Brussel
Voor het 3e achtereenvolgende 
jaar presenteren de actoren van 
de Francophonie in België de 
Improphonies, een uniek programma 
gewijd aan improvisatie in het 
Frans. Op 25 maart nemen 
studenten uit heel België deel aan 
improvisatieworkshops in het 
Frans en presenteren om 17.00 uur 
een unieke en geïmproviseerde 
voorstelling ter deze gelegenheid in het kasteel van Karreveld (Sint-Jans-
Molenbeek). Deze workshops zullen worden begeleid door professionele 
acteurs uit de hele Franstalige wereld (Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Quebec/Canada, Frankrijk en Île de la Réunion en Tunesië). ’s Avonds 
geven deze acteurs een improvisatieshow in La Maison de la Francité 
met de medewerking van enkele van de aanwezige jongeren. Voor 
meer informatie en inschrijvingen, kan je contact opnemen met de 
coördinator Emilie Perraudeau: theartfabric@gmail.com. • 

   Evenement

Leer Frans in Gent!
> 08/02 van 10u tot 12u|Alliance 
Française van Oost-Vlaanderen|Gent
In februari worden de Franse 
lessen hervat bij de Alliance 
Française van Oost-Vlaanderen! 
Cursussen per niveau, privé-lessen, 
grammaticaworkshops ‘à la carte’ 
en conversatielessen worden 
aangeboden. Voor leerkrachten en 
toekomstige leerkrachten (basis- 
en secundair onderwijs) zijn de 
cursussen gewijd aan de praktijk 
van het Frans, de actualiteit en de 
didactiek. Een workshop Cric-Crac, 
raconte-moi une histoire stelt leuke 
en interactieve activiteiten voor 
de klas voor rond een jeugdboek. 
Belangrijk: op zaterdag 8 februari 
wordt een gratis registratie- en 
niveautestsessie georganiseerd. • 
https://af-ovl.be

F R A N S E  TA A L

De Francophonie viert haar 50ste verjaardag! 
In 2020 is het 50 jaar geleden dat het Agence de 
coopération culturelle et technique (ACCT), de latere 
Organisation internationale de la Francophonie 
(OIB), werd opgericht. Van 20 maart tot 31 december 
2020 worden op de vijf continenten tal van 
evenementen georganiseerd. • www.francophonie.org

PERSBERICHT

UHasselt lanceert een 
cursus algemeen Frans
In 2021 introduceert de 
Universiteit Hasselt een cursus 
algemeen Frans voor studenten 
aan de Faculteit Economie 
en Bedrijfswetenschappen. 
Dit initiatief is bedoeld om 
de ontoereikende kennis 
van het Frans bij jongeren 
die naar de universiteit gaan 
te compenseren. Studenten 
kunnen er wel al een cursus 
zakelijk Frans volgen, maar hun 
kennis van de taal blijft vaak 
onvoldoende, wat het maar al 
te vaak moeilijk maakt om te 
studeren en later een baan te 
vinden. Volgens de docenten 
ontbreekt het hen vooral aan 
mondelinge vaardigheden. • 
Vertaald uit La Libre, 17 januari 
2020

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

http://saloncampusfrance.be/
https://af-ovl.be/fr/
https://www.francophonie.org/la-francophonie-50-ans-dhistoire-914


7

C O L L O Q U I U M

Opendeurdag
> 14/03|Lycée Français|Brussel
De opendeurdag van het Lycée 
Français Jean-Monnet is voor 
families een unieke gelegenheid 
om de campus, het concept en 
het pedagogische team te leren 
kennen. Deze school, die met 
maar liefst 96% vermeldingen 
op het baccalaureaat een 
uitmuntende instelling is, zet zich 
ook in voor het succes van al haar 
leerlingen en biedt verschillende 
begeleidende middelen aan, 
evenals een internationaal 
schooluitwisselingsprogramma 
tussen de lycées in Frankrijk.
Het Lycée Français Jean-Monnet 
verwelkomt 2750 studenten, 
onderwijst 6 moderne vreemde 
talen en biedt twee Internationale 
Secties (IS) aan in het Engels en 
Duits. Het bereidt de studenten 
voor op het Franse baccalaureaat 
en op hoger onderwijs in 
Frankrijk, België, Europa en de 
wereld. Het netwerk van de Lycées 
Français Internationaux is het 
belangrijkste onderwijsnetwerk 
ter wereld met 522 instellingen en 
365.000 studenten in 139 landen.

Praktische informatie: 
 kleuterschool Lycée Français Jean-
Monnet (kinderen van 3 tot 5 jaar) 
> Opendeurdag van 9 tot 11 uur ‘s 
ochtends.
Campus aan de Frans Lyceumlaan 
(kinderen vanaf 6 jaar) 
> Opendeurdag van 10 tot 13 uur. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Opendeurdag
> 07/03|Lycée Français|Antwerpen
Op zaterdag 7 maart opent het 
Lycée Français International 
d’Anvers zijn deuren zodat 
alle gezinnen die de school 
willen komen ontdekken, het 
onderwijzend personeel kunnen 
ontmoeten en meer te weten te 
komen over de programma’s. • 
www.lfanvers.be

LYC É E S  F R A N Ç A I S  I N T E R N AT I O N A L  VA N  A N T W E R P E N

Colloquium over inclusief onderwijs
> 27-28/03|Lycée Français Jean-Monnet|Brussel
Het Lycée Français Jean-Monnet en de Union des parents d’élèves (UPE) 
organiseren het 2e internationale colloquium voor inclusief onderwijs. 
Sprekers uit Frankrijk, België en Canada, artsen, practici, leerkrachten, 
zullen aan deze editie deelnemen in het Frans. Met een plenaire sessie 
en rondetafeldiscussies krijgen de deelnemers de gelegenheid om de 
diagnose, de zorg, de technieken en instrumenten ter ondersteuning van 
kinderen en gezinnen te bespreken en om beste praktijken uit te wisselen. 
De conferentie richt zich tot leerkrachten, gezinnen, professionals van 
Franse, Belgische en internationale scholen en lycea alsook therapeuten 
en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften (BO). 
Dit colloquium wordt georganiseerd met de steun van de Franse 
ambassade in België en getuigt van het concrete engagement van het Lycée 
Français Jean-Monnet om studenten met speciale onderwijsbehoeften te 
verwelkomen en te ondersteunen. Tegelijkertijd zullen simulatieworkshops 
de studenten van het Lycée de mogelijkheid bieden om "in de huid 
van leerlingen met leerstoornis" te kruipen om het begrip en de goede 
samenwerking tussen de leerlingen te bevorderen. • 
www.lyceefrancais-jmonnet.be

Week van het Welzijn
> 10-14/02|Lycée Français|Antwerpen
De Week van het Welzijn vindt 
plaats van 10 tot 14 februari. 
De leerlingen nemen deel 
aan verschillende workshops 
en activiteiten zoals werken 
aan gezonde voeding, 
ontspanningsoefeningen en 
yoga. Ze zullen ook leren over 
gehoorschade die veroorzaakt 
kan worden door lawaai, zoals 
bijvoorbeeld luide muziek. • 
www.lfanvers.be

O P E N D E U R D A G

Onderwijs
Samenwerking 
School
Taalkunde 
Wedstrijden
Opvoeding

http://www.lyceefrancais-jmonnet.be
http://www.lfanvers.be/
http://www.lyceefrancais-jmonnet.be
http://www.lfanvers.be/
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Lezing van Vinciane Pirenne
> 24/02 om 18 uur|Théâtre de 
Liège|Luik
Vinciane Pirenne, specialiste in 
oude religies en professor aan het 
Collège de France en de Université 
de Liège, zal het Collège de France 
en haar onderzoek, dat haar tot 
deze hoge onderscheiding heeft 
geleid, presenteren. De lezing wordt 
georganiseerd door de Alliance 
Française van Luik. • 
www.afliege.be

Lancering van het Interreg 
SIMILAR-programma
Het Interreg SIMILAR-project: 
Beheer van talen en culturen als 
concurrentiefactor voor KMO’s 
werd officieel gelanceerd op 23 
januari in Gent. SIMILAR wordt 
ondersteund door de Franse 
ambassade in België en geleid 
door de HOGENT, de Université 
de Lille, de Université de Mons en 
Syntra West. Het heeft tot doel 
KMO’s de nodige instrumenten 
en expertise te verschaffen om de 
taal- en interculturele barrières te 
overwinnen en het internationale 
concurrentievermogen te 
versterken. • www.interreg-fwvl.eu

L E Z I N G

L I T E R AT U U R

Santiago H. 
Amigorena, Choix 
Goncourt de la 
Belgique 2019
> 18/02 om 20 uur|Passa 
Porta|Brussel
Op dinsdag 10 december 
2019 heeft de jury, 
samengesteld uit 40 
vertegenwoordigers van 
10 Belgische (Frans- en Nederlandstalige) universiteiten en hogescholen, 
in de residentie van Frankrijk in Brussel beraadslaagd en de winnaar 
van de Choix Goncourt de la Belgique bekend gemaakt in aanwezigheid 
van de Franse ambassadrice in België, Hélène Farnaud-Defromont, de 
minister van Hoger Onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Valérie Glatigny, en Éric-Emmanuel Schmitt, lid van de Académie 
Goncourt. Santiago H. Amigorena is daarmee de vierde winnaar van de 
Choix Goncourt met Le Ghetto Intérieur. De studenten prezen het verhaal 
van de auteur voor zijn originaliteit in de behandeling van een vaak 
aangehaald historisch onderwerp dat wordt verteld vanuit het oogpunt 
van een personage buiten Europa. Zij hebben met name gewezen op 
de actualiteit in een periode die gekenmerkt wordt door conflicten, 
waardoor mensen hun land ontvluchten en zich zorgen maken over het 
lot van hun dierbaren, over wie zij geen nieuws hebben. De studenten 
waardeerden vooral de auteurs evocatie van het thema identiteit en de 
toegankelijke stijl van het boek. Santiago H. Amigorena ontmoet zijn 
lezers op 18 februari in Passa Porta (Brussel) en ontvangt er zijn prijs. • 
www.passaporta.be

Jaar van Frankrijk aan de ULiège
In 2019-2020 illustreren de evenementen aan 
de Université de Liège in het kader van het Jaar 
van Frankrijk de rijkdom van de uitwisselingen 
met Frankrijk. Deze nemen verschillende 
vormen aan van academische, wetenschappelijke, 
artistieke, culturele, economische of sportieve 
uitwisselingen en zijn gericht op elk doelpubliek. 
Naast het versterken van de academische banden 
en mobiliteit tussen de Université de Liège en 
Frankrijk, beoogt het Jaar van Frankrijk zoveel mogelijk mensen in 
staat te stellen een bevoorrecht contact met Frankrijk te hebben en zo 
de toekomstige samenwerking tussen de twee landen te bevorderen. Op 
het programma tot februari en maart 2020 (niet-exhaustieve lijst):
  - 5 februari om 18.30 uur: lezing door Patrick Boucheron, Frans
    historicus en specialist in de Middeleeuwen en de Renaissance;
  - 12 maart: lezing door de Franse ambassadeur in België, mevrouw
    Hélène Farnaud-Defromont, in het kader van de cursus
    constitutioneel recht door Prof. Christian Behrendt;
  - 25 maart om 18.30 uur: lezing Les planètes de la Science-Fiction door
    astrofysicus Roland Lehoucq. • www.news.uliege.be

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

O V E R  D E  G R E N Z E N  H E E N

Wetenschap
Hoger
Onderwijs
Onderzoek
Universitaire
Samenwerking

https://www.afliege.be/afliege/index.php/agenda
https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/similar_fr.pdf
https://www.passaporta.be/fr/calendrier/le-ghetto-de-varsovie
https://www.news.uliege.be/cms/c_11173767/fr/l-uliege-celebre-l-annee-de-la-france
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Start van de projectoproep PHC-Tournesol voor 
mobiliteit van jonge onderzoekers
Ben je lid van een Frans team of van de Fédération Wallonië-Brussel en heb 
je een gemeenschappelijk onderzoeksproject? «PHC Tournesol», opgericht 
door de Franse Ambassade, Wallonie-Bruxelles International en het F.R.S.-
FNRS, helpt je om je mobiliteit voor twee jaar te financieren. Het doel 
van het PHC is het bevorderen van wetenschappelijke en technologische 
uitwisselingen van topniveau tussen de onderzoekslaboratoria van de 
twee wetenschappelijke gemeenschappen door nieuwe samenwerkingen 
te ondersteunen. De PHCs zijn gericht op onderzoeksprojecten in alle 
disciplines en zijn bedoeld om de "bijkomende internationale kosten" van 
de projecten, d.w.z. de mobiliteit van de onderzoekers, te financieren. 
Planning:
   • Uiterste datum voor de gezamenlijke indiening van de aanvragen: 27 april 2020
   • Bekendmaking van de resultaten: december 2020
   • Start van de projecten: 1 januari
Voor meer informatie over de PHC met de Fédération Wallonie-Bruxelles: 
www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise •

Lezingencyclus Collège 
Belgique
Collège Belgique zet zijn 
partnerschap met Collège de 
France voort in de uitvoering 
van zijn rijke programma 
van lezingen in 2020. De twee 
inaugurele sessies omvatten een 
lezing van Collège de France 
professoren Stéphane Mallat 
over Les Mystères mathématiques 
des réseaux de neurones profonds  
en Alain Supiot voor een 
conferentie getiteld Il n’est pas 
de paix durable sans justice sociale. 
Ontdek het volledige programma 
voor 2020 op de website van de 
Collège Belgique waar nog twee 
andere sprekers van het Collège 
de France aanwezig zullen zijn:
- Denis Duboule met Une 
brève histoire de l’Evo-Devo en 
Modificiation du génome: en 
route vers le trans-humanisme 
(10 en 11 maart 2020 in het 
Academiënpaleis in Brussel),
- François Héran met Les ressorts 
de la migration internationale : un 
panorama mondial en La « crise 
de l’asile » de 2014 à 2020 : qu’ont 
fait au juste les pays européens, et 
pourquoi ? (20 en 21 oktober 2020 
in Brussel).  • 
www.academieroyale.be

L E Z I N G E N

O P R O E P  TO T  H E T  I N D I E N E N  VA N  P R O J E C T E N

e-Tandem project 
tussen Vlaamse en 
Franse studenten
Na enkele maanden 
inspanningen, kwamen 
dertigtal studenten van de 
KdG van Antwerpen (Karel 
de Grote Hogeschool) en 
de IAE van Valenciennes 
(Ecole Universitaire de 
Management) op 18 
januari in Antwerpen 
samen om hun resultaten voor te stellen aan een jury van professoren 
en professionelen. De e-Tandem werd in 2015 gelanceerd door de 
Franse Ambassade in België, de KdG van Antwerpen en verschillende 
universitaire managementscholen in het noorden van Frankrijk 
om Vlaamse en Franse studenten in gemengde groepen te laten 
samenwerken. De studenten kiezen bedrijven of instellingen die aan 
beide zijden van de grens aanwezig zijn en vergelijken hun gewenste en 
werkelijke representaties. •   

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

Wetenschap
Hoger
Onderwijs
Onderzoek
Universitaire
Samenwerking

https://www.campusfrance.org/fr/tournesol-communaute-francaise
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Contact-
personen

Bertrand Fort 
Adviseur van Culturele en Wetenschappelijke Zaken:  
bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr
Typhaine Biard-Hamon 
Attaché voor het Frans: 
typhaine.biard-hamon@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
Nathalie Avallone
Universitair Medewerkster – Campus France België:  
nathalie.avallone@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 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 - V E R E N I G I N G E N  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

mailto:typhaine.biard-hamon%40diplomatie.gouv.fr?subject=
mailto:nathalie.avallone%40diplomatie.gouv.fr?subject=

