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Cultureel en Wetenschappelijk Adviseur

Het jaar 2019 eindigt met een
mooie intensivering van het
collectieve werk en voorstellen
van het Franse netwerk voor
culturele samenwerking in
België! Op 17 oktober (zie blz. 2) hebben
de vertegenwoordigers hun projecten en
beste praktijken uitgewisseld tijdens een
seminarie voorgezeten door de Franse
Ambassadrice. Gezamenlijke projecten, zoals
de Internationale Dag van Leerkrachten Frans
(blz. 6), zullen in aantal toenemen, dankzij
een grotere vooruitziendheid, synergie en
gecoördineerde communicatie.
Twintig Franstalige en Nederlandstalige
universiteiten en hogescholen zijn nu
betrokken bij de Choix Goncourt de la
Belgique, de Belgische literaire prijs voor
studenten, waarvan de afgevaardigden op 10
december de winnaar van 2019 zullen kiezen.
Op 18 januari is het de beurt aan een zestigtal
Franse instellingen voor hoger onderwijs om
elkaar te ontmoeten in het Lycée Français
Jean-Monnet in Brussel voor de 5e Campus
France Etudes et Carrières, in samenwerking
met de Frans-Belgische CCI. Op 30 januari
ten slotte wordt in Bozar in Brussel en in
het Théâtre de Liège de 4e Nuit des idées
in België georganiseerd rond het thema
« Levend zijn », met een zeer aantrekkelijk
programma. Levend zijn is een mooie
slogan om de ontwikkeling van het Franse
culturele samenwerkingsnetwerk in België te
karakteriseren!

EVENEMENT
La Nuit des idées 2019 in Luik - Copyright © Théâtre de Liège

LA NUIT DES IDÉES 2020
« LEVEND ZIJN »
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Terugblik op... Het seminarie van
het Franse netwerk voor culturele
samenwerking in België
Het Franse netwerk voor culturele samenwerking in België omvat de
Dienst Culturele Actie en Samenwerking van de Franse ambassade, de
zeven Alliances Françaises in België (Brussel, Kortrijk, Gent, Antwerpen,
Luik, Condroz-Meuse-Hesbaye, Bergen), de Franse Lycea in Brussel en
Antwerpen en de twee FLAM-Verenigingen (Français Langue Maternelle)
in Gent en Antwerpen.
De vertegenwoordigers van het netwerk zijn op 17 oktober in de
Residentie van Frankrijk te Brussel bijeengekomen in aanwezigheid van
de Franse ambassadrice, Hélène Farnaud-Defromont. De bijeenkomst
werd georganiseerd in twee delen: het eerste deel gaf elk lid van het
netwerk de mogelijkheid om zijn doelstellingen en beperkingen kenbaar
te maken en het tweede deel was gericht op het verbeteren van de
samenwerking en synergieën tussen de lidorganisaties.
Naast het aanbieden van cursussen Frans en certificaten, organiseren de
Alliances Françaises van België regelmatig culturele activiteiten zoals
concerten, theatervoorstellingen, literaire voordrachten en conferenties.
De twee Franse Lycea dragen ook bij - door zich open te stellen voor hun
respectieve steden - tot de Franse culturele invloed in samenwerking met de
Belgische instellingen De verwoording van de doelstellingen en problemen
van elke lidorganisatie maakte het mogelijk om hoofdlijnen voor het netwerk
te bepalen, zoals het structureren van het aanbod van cursussen en certificaten
van de Alliances Françaises ondersteuning aan de opleiding van leraren Frans
als vreemde taal (FLE), samenwerking om meer gemeenschappelijke culturele
projecten aan het netwerk voor te stellen. Een gemeenschappelijke en beter
gecoördineerde communicatie op nationaal niveau maakt het ook mogelijk om
het netwerk onder de aandacht te brengen en de samenwerking met de Belgische
partners te versterken op het vlak van kunst, ideeënuitwisseling, educatie, hoger
onderwijs, ...
De bevordering van meertaligheid blijft ook een belangrijke prioriteit, die wordt
gestimuleerd door middel van conferenties en het onderwijsaanbod van de
Franse Lycea.
De lidorganisaties van het netwerk hebben nogmaals de ambitie uitgesproken
om hun uitwisselingen en partnerschappen verder te versterken om de Franse
cultuur en taal in België zichtbaarder te maken. Een goed voorbeeld van deze
versterkte samenwerking was de viering van de Internationale Dag van Franse
leraren op 28 november (zie p. 6).
Het jaar 2020 zal een goed voorbeeld zijn van gezamenlijke projecten: La Nuit
des idées in Brussel en Luik, EXTRA in Brussel, Vlaanderen en Wallonië; een reeks
Frans-Belgische conferenties met de titel « Regards Croisés sur le thème de l’Homme
et la machine », artistieke en culturele projecten van de Alliances Françaises, de
Maand van de Franstalige Gemeenschap in maart met vele Franstalige partners
in België (ambassades, OIF, AUF, Belgische verenigingen die de Franstalige
Gemeenschap promoten,....), en nog vele andere! •
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Volg alle actualiteit van het Franse
samenwerkingsnetwerk in België op
francebelgiqueculture.com
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ELK JAAR VERWELKOMT
HET INSTITUT FRANÇAIS
BELGISCHE PROFESSIONELEN
OP DE « FOCUS »BIJEENKOMSTEN DIE
IN FRANKRIJK WORDEN
GEORGANISEERD OM DE
VITALITEIT VAN DE FRANSE
KUNSTSCENE TE BELICHTEN.

3 vragen aan...

Pierre Buhler
Voorzitter van het Institut français

Heeft u een persoonlijke relatie met België?

PB: Hoewel ik nooit in Brussel op post ben geweest, heb
ik er regelmatig moeten reizen. Genoeg om in ieder geval
te genieten van de culinaire verfijning en het geweldige
aanbod van bieren dat buiten België nauwelijks te vinden
is. De frustratie die deze te korte passages teweegbrachten
bracht mij ertoe terug te keren als eenvoudige toerist en de
musea, pleinen en straten die een voortdurende uitnodiging
zijn om rond te wandelen in een omgeving die, we ons
kunnen voorstellen als die van Hergé, te ontdekken. Maar
de sterkste persoonlijke relatie die ik met België heb kunnen
opbouwen, komt zeker voort uit vriendschappen met
Belgische diplomatieke collega’s, zoals Marc Calcoen, Raoul
Delcorde en Colette Taquet toen we ambassadeur waren in
Singapore of Warschau.

Wat zijn de prioriteiten van de president van het Franse
Instituut voor 2020 en daarna?

PB: Voor het jaar 2020 hebben we meerdere prioriteiten.
Wij blijven de goede relaties tussen de Fondation Alliance
Française en het Institut français leiden. Eveneens wordt het
het Jaar van het Seizoen Afrika 2020 (juni tot december).
Maar 2020 wordt ook in Frankrijk het « Jaar van het
stripboek », dat we internationaal zullen uitbreiden.
We zullen ons blijven inzetten voor de Franse taal. Dit zal
onder andere de vorm aannemen van de Staten-Generaal
voor het Franse boek in Tunis en een internationale
welsprekendheidswedstrijd op 17 maart in de Académie
française. We zullen ons blijven inzetten voor de Franse taal.
We zullen onze acties ten gunste van jongeren versterken
dankzij de talrijke Europese projecten en aanbestedingen

die het Institut français heeft ontvangen.
Tot slot zullen we onze inspanningen voortzetten om de
Franse cultuurindustrie te bevorderen, in het bijzonder de
digitale kunsten en cultuur.

Wat is de bijdrage van het Institut français aan de FransBelgische culturele betrekkingen en samenwerking?

PB: Het Institut français ondersteunt de Dienst Cultuur
van de Franse Ambassade, die een netwerk van talrijke
culturele partners heeft ontwikkeld, in het bijzonder met
de selectie van kunstenaars voor « EXTRA », een van de
meest representatieve van de hedendaagse Franse creaties op
het gebied van de beeldende kunst en de podiumkunsten
- in toonaangevende zalen en festivals. Zoals in 2020 het
Grand Hornu, het Musée de la Photographie te Charleroi,
het Théâtre de Liège, het Kunstenfestivaldesarts. Elk jaar
verwelkomt het Institut français Belgische professionelen
op de « Focus »-bijeenkomsten die in Frankrijk worden
georganiseerd om de vitaliteit van de Franse kunstscene te
belichten en contacten te bevorderen.
Het is ook door middel van een debat dat het Institut
français de dialoog van de culturen in stand houdt, met de
organisatie van La Nuit des idées, die het mogelijk maakt
om de vorm van debatten over ideeën te vernieuwen door
middel van optredens, filmvertoningen, seminaries op
minder verwachte plaatsen (op 30 januari 2020 met als
thema « Levend Zijn »). • www.institutfrancais.com
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POËZIE

Les Midis de la Poésie

> 04/12 en 23/01|La Bellone en
Théâtre National|Brussel
In het kader van de Midis de la
Poésie steunt de Alliance Française
Bruxelles-Europe de Goûter de la
Poésie met Françoiz Breut (zanger
en illustrator), Claire Vailler en
Mocke (muzikanten van de groep
Midget) op 4 december om 14.00
uur in Het Bellonahuis alsook
de bijeenkomst met Edouard
Louis (schrijver), Claire Stavaux
(uitgeefster) en Sophie Creuz
(literaire columnist) op 23 januari
om 12.40 uur in het Théâtre
National. • www.midisdelapoesie.be
KUNST

Tentoonstelling L’UE
parle votre langue

> januari 2020|Athénée de Huy|Huy
De Alliance Française van
Condroz-Meuse-Hesbaye
organiseert de tentoonstelling L’UE
parle votre langue in het Athénée
de Huy aankomende maand
januari. De vernissage wordt op 16
januari om 18.00 uur ingehuldigd
door Henri Deleersnijder,
hoogleraar aan de Universiteit
van Luik, die een lezing zal
geven over de Geschiedenis van de
Europese constructie en de huidige
problematiek. Daarnaast zal hij
teruggrijpen op zijn recentste
boek L’Europe, du mythe à la réalité :
Histoire d’une idéé. Meer informatie
via martine.roelandt@gmail.com •
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Evenement

La Nuit des idées 2020 in België
« Levend zijn »

La Nuit des idées 2019 in KANAL-Centre Pompidou © Xavier Lejeune

> 30/01|Bozar en Théâtre de Liège|Brussel en Luik
La Nuit des idées, een gebeuren van internationale omvang, keert dit
jaar terug op 30 januari 2020 in Brussel en Luik voor een 5de editie.
Dit gebeuren telde in 2019 meer dan 220 evenementen over de
hele wereld en brengt ook opnieuw dit jaar weer intellectuelen en
kunstenaars, activisten of politieke vertegenwoordigers samen om
binnen academische en culturele instellingen ideeën uit te wisselen
over het thema « Levend zijn ». Levend zijn is handelen, zich engageren,
betekenis geven aan het handelen en bestaan van de mens. Wat is levend
zijn? Wat is onze plaats in de wereld van het levende? Hoe dwingt «
levend zijn » ons tot actie? Dit thema bespreekt de kwestie van het
ecologische evenwicht en de relatie tussen mens en machine in het
middelpunt van La Nuit des idées 2020. Bovendien nodigt het thema ook
uit tot het aanhalen van technologische mutaties en de ontwikkeling
van kunstmatige intelligentie. Dit zijn de kwesties waarmee de Franse en
Belgische sprekers geconfronteerd worden tijdens deze Nacht. Mis deze
bijeenkomst niet en maak kennis met Bruno Latour, Anuna de Wever,
Caroline Lamarche en vele anderen! •
In Bozar, van 18:30u tot 23u: informatie binnenkort beschikbaar op
https://www.bozar.be/fr
In het Théâtre de Liège, van 19u tot 23u: informatie binnenkort beschikbaar
op https://theatredeliege.be/
Vind La Nuit des idées
overal ter wereld op
lanuitdesidees.com
en op de sociale netwerken
#lanuitdesidees
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UIT ANTWERPEN

Yann Queffélec

> 16/12 om 20u|Hôtel Ter Elst|Edegem
De schrijver en matroos Yann
Queffélec ontving de Goncourtprijs 1985 voor zijn roman De
brute bruiloft. Bij het schrijven van
gedichtenbundels of liedteksten, is
de romancier bij uitstek toegespitst
op het simpel verwoorden van de
zeer sterke emoties en de meest
complexe relaties en blijft evenveel
met zijn werk datgene naar boven
halen wat hij diep in zich begraven
heeft. Literaire ontmoeting
georganiseerd door de Alliance
Française van Antwerpen. •
www.afanvers.org

C O M M E M O R AT I E

Inhuldiging van twee Vredestuinen in Passendale en
Le Quesnoy
De Vredestuinen zijn een uniek landschapsproject op de
gedenkplaatsen van de Groote Oorlog. Ze zijn in de kleuren van
de getroffen naties (Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, enz.) die er samen naar streven om de vrede te houden in
de huidige wereld. Elke tuin is ontworpen door kunstenaars uit het
vertegenwoordigde land. In het Memorial Museum Passchendaele
stellen de Franse landschapsarchitecten de verschillende omgevingen
voor die een bos vormen, gaande van open plekken tot dichte
bebossing. In Le Quesnoy (Hauts-de-France) nodigen de Belgische
landschapsarchitecten je uit om de strijd te volgen in de gracht van de
vestingen van Vauban dat de Quercitanen de vrijheid gaf. Deze twee
Vredestuinen werden op 19 november 2019 ingehuldigd door vele
lokale persoonlijkheden. In Passendale gebeurde dit in aanwezigheid
van de Franse ambassadeur in België. • www.artetjardins-hdf.com

Theatervoorstelling
Proust en clair

> 20/01 om 20u|Hôtel Ter Elst|Edegem
Schrijver en acteur Jacques
Mougenot presenteert zijn laatste
Parijse succes Proust en clair.
In dit stuk vertelt hij alles met
virtuositeit aan zowel fans als
leken. Het stuk is een inleiding
tot Proust en zijn meesterwerk:
Op zoek naar verloren tijd. Als
Proust jou eigenzinnig, saai of zelfs
obscuur leek, zal deze subtiele
en vreugdevolle ontcijfering je
oordeel veranderen. Voorstelling
voorgedragen door de Alliance
Française van Antwerpen. •
www.afanvers.org

KO R T N I E U W S

Noteer alvast in uw agenda
> Smells like Circus Festival met Phia Ménard, Gaël Santisteva en Cie
Galactik|14-18/01|Vooruit|Gent www.vooruit.be
> Opera for Peace met Edgar Moreau|23/01|Flagey|Brussel www.flagey.be
> Tentoonstelling van Béatrice Balcou|Tot en met 26/01|M Museum|
Leuven www.mleuven.be
> Aurélien Bory’s aSH-show|31/01-01/02|Les Ecuries - Charleroi Danse|
Charleroi www.charleroi-danse.be
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FRANS

Een terugblik op de Internationale Dag van Leraren Frans

FRED, een nieuw platform
voor onderwijsmateriaal

FRED is beschikbaar in vijf
talen (Frans, Engels, Arabisch,
Spaans en Portugees) en biedt
eenvoudig toegang tot meer
dan 2000 onderwijsmaterialen
die door openbare instellingen
(Institut Français, CNED,
Canopé, TV5MONDE, RFI, enz.)
vervaardigd zijn. FRED gebruikt
technologie ontwikkeld door het
Franse bedrijf Qwant. Naast het
raadplegen van het materiaal
via een krachtige zoekmachine
voor gebruikers, biedt FRED de
cursisten de mogelijkheid om zich
dankzij een geolocatiefunctie tot
taalscholen en -centra in het land
waar ze wonen te wenden. Tot
slot hebben de gebruikers via hun
account toegang tot exclusieve
inhoud om Frans te leren en te
onderwijzen. Ga naar FRED op
www.franceducation.fr •

De Internationale Dag van Leraren Frans op 28 november eerde
Leraren Frans over de hele wereld. Het doel van deze dag was om het
beroep van leraar Frans te valoriseren aan de hand van activiteiten
en evenementen over de hele wereld, waarbij de uitdagingen van het
onderwijs van en in het Frans onder de aandacht werden gebracht. Op
deze dag konden leerkrachten en leerlingen van gedachten wisselen,
samenkomen voor een vriendschappelijk moment en hun ervaringen
en werkmethoden delen.

In België bracht dit evenement partners uit de Franstalige gemeenschap
samen rond twee projecten: de productie van een video getiteld J’aime
mon prof de français ! dat getuigenissen van Franse studenten, leerlingen
en leerkrachten in België verzamelt en uitgezonden op sociale
netwerken werd door alle projectpartners; vertoning van volgende
filmen: Nicolas Bedos La Belle époque in de Skoop Studio in Gent, A
nous de jouer ! in De Studio in Antwerpen in aanwezigheid van regisseur
Antoine Fromental en Berny Goldblat’s Wallay in de Roxy bioscoop in
Koersel-Beringen. Binnen de Alliances Françaises van België en de twee
Franse Lycea hebben alle partners van de Franstalige gemeenschap in
België dit project gesteund en bijgedragen. •

Bekijk de video op YouTube:
www.youtube.com/francebelgiquec
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NIEUWS VAN HET LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET IN BRUSSEL

Het sprookje in de kijker
gezet

Activiteiten rond het voorlezen
van buitenlandse sprookjes
worden gepland van 16 tot 20
december. Sprookjesverteller
Guy Kotovitch zal op 16 en
19 december op het lyceum
aanwezig zijn. Hijzal 5 klassen van
de 6e klas bezoeken. •

La Belgitude des mots

> 27/01 om 18u|Salle académique|Luik
De Alliance Française de Liège
verwelkomt taalkundige en
universitaire professor Michel
Francard. Hij richt zijn
onderzoek op de variëteiten van
het Frans en hun relatie tot de
taalkundige, sociale, politieke
en economische omgeving. Hij
publiceerde de Dictionnaire des
belgicismes en werkt samen met
de Petit Robert voor de lemma’s
toegespitst op het Frans in België.
• www.afliege.be

TALEN

Taalverblijven voor
kinderen

De associatie Roeland organiseert
taalcursussen in het Frans,
Engels en Nederlands in België,
Frankrijk en Groot-Brittannië.
Voor middelbare scholieren biedt
Roeland ook stadsbezoeken
in het Nederlands (Gent) en
Frans (Rijsel, Namen en Luik) en
theaterprojecten in het Frans en
Engels (Artscene) aan. Roeland
herbergt de Franse pedagogische
bibliotheek voor Vlaanderen,
die openstaat voor iedereen die
geïnteresseerd is in de Franse taal
en cultuur (cursussen van Frans,
DELF/DALF voorbereiding, DVDs
van Franse films....). •
www.roeland.be

Leer Duits op het lyceum!

Het lyceum biedt vanaf de
kleuterschool Duitstalig
onderwijs aan. De school biedt
vanaf de kleuterschool Duitstalig
onderwijs aan. De leerlingen
volgen Duitse les om de twee
dagen, afgewisseld met Franse les.
Vervolgens stromen ze door naar
een Baccalaureaat « Europese
Sectie » of « Internationale Optie
(OIB) Duitse Sectie ». Vanaf het
CE2 (3de leerjaar) nemen de
leerlingen Duits deel aan een
uitwisseling met de leerlingen van
de Deutsche Schule in Brussel. Op
het college worden verschillende
schoolreizen en uitwisselingen
georganiseerd in Aken en
Frankfurt (zie foto hierboven). De
beheersing van het Duits is een
belangrijke troef voor de jonge
afgestudeerden. •

ADN, een internationaal
schooluitwisselingsprogramma tussen de
Franse lycea over de hele
wereld!

Dit internationale schooluitwisselingsprogramma staat open
voor leerlingen van de tweede
klas. Voor een periode van 4 tot
12 weken krijgen de leerlingen
de mogelijkheid onderwijs te
volgen in een ander lyceum
van het netwerk en worden ze
verwelkomd in de klas en familie
van hun correspondent. Dit jaar
nemen 166 lycea deel aan het
ADN-programma in 85 landen. •

Eco-afgevaardigden in elke klas

123 leerlingen die ook ecoafgevaardigde zijn, gaande van de
de laatste klas van de kleuterschool
tot de afstudeerklas, zetten zich
in voor duurzame ontwikkeling.
Zij hebben een charter opgesteld
en zetelen in de officiële organen
van de school: de raden van de
lagere school, het college en lyceum
alsook de raad van bestuur van het
hele instituut. •
lyceefrancais-jmonnet.be

In beeld: de Week van de
Franse Lycea in de wereld
> van 18 tot 22 november 2019

De muzikanten van het openingsconcert
met hun schoolhoofd mevr. Ben Gharbia

De studenten van het Lycée Français
International van Antwerpen debatteerden
over het thema Frans onderwijs voor succes en
maakten vervolgens een « Boom van Succes ».
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U N I V E R S I TA I R E S A M E N W E R K I N G

Frankrijkjaar aan de
Universiteit van Luik

Kunst van de Islam in het
Louvre

> 15/12 om 10u30|Museum Kunst &
Geschiedenis |Brussel
Het is gebruikelijk geworden
om de relatie tussen het
islamitische Oosten en het Westen
te zien als een ‘botsing der
beschavingen’. De grote collecties
islamitische kunst in westerse
musea getuigen echter van de
intensieve artistieke, culturele
en diplomatieke uitwisselingen
tussen de islamitische landen en
Europa sinds de Middeleeuwen.
Deze lezing, gegeven door Yannick
Lintz, directrice van de afdeling
Islamitische Kunst van het Louvre,
zal enkele episodes van dit
gedeelde erfgoed belichten, met
name aan de hand van de collectie
in het Louvre. •
www.kmkg-mrah.be
WETENSCHAP

Kunstmatige intelligentie
- wereldwijd forum voor
verantwoordelijke AI

Het doel van het Global Forum
on AI for Humanity, dat van 28
tot en met 30 oktober in Parijs
plaatsvond, was het verduidelijken
van de wetenschappelijke en
sociale kwesties die verband
houden met de snelle ontwikkeling
van kunstmatige intelligentie. Een
bijeenkomst met Malik Ghallab,
Emeritus Onderzoeksdirecteur bij
het CNRS en mede-organisator van
het evenement: lejournal.cnrs.fr •
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Tijdens dit academisch jaar
viert ULiège het Frankrijkjaar
in samenwerking met de
Franse ambassade! Tien
procent van de studenten
van ULiège heeft de
Franse nationaliteit. Wat
betreft de internationale
samenwerkingsverbanden
van de ULiège op het gebied van opleidingen en onderzoeksprojecten
staat Frankrijk aan de top... De intensiteit van
de culturele en economische banden tussen
Frankrijk en België blijft sterk. Gedurende het
hele academisch jaar zullen diverse soorten
bijeenkomsten erop gericht zijn de uitwisselingen
tussen personen te bevorderen en nieuwe
mogelijkheden voor academische partnerschappen
naar voren te brengen. Het Frankrijkjaar begon
met de opening van het nieuwe academiejaar
aan de universiteit, het studentenbal en een verwelkomingavond van de
nieuwe internationale studenten en onderzoekers: Franse studenten en
onderzoekers werden verwelkomd. • www.news.uliege.be
ONDERZOEK

Terugblik op
30 jaar Hubert
Curien Partnerschappen

De Hubert Curien
Partnerschappen
stellen Belgische
en Franse
onderzoekers
al meer dan 30
jaar in staat om
duurzame onderzoekssamenwerking op te zetten. Op 27 november
2019 vierden de Franse ambassade en haar partners het succes van deze
programma’s in de Residentie van Frankrijk tijdens een avond waarop
alle actoren van de Frans-Belgische wetenschappelijke samenwerking
samenkomen. De HCP’s zijn belangrijke instrumenten in deze zeer
nauwe wetenschappelijke samenwerking. De geografische, culturele en
taalkundige nabijheid tussen beide landen leidt tot een zeer groot aantal
samenwerkingsovereenkomsten. België is daarmee de negende partner
van Frankrijk op het vlak van wetenschappelijke co-publicaties (4,3%
van de Franse publicaties zijn co-publicaties met België). Omgekeerd
is Frankrijk de tweede partner van België is (14,8% van de Belgische
publicaties zijn co-publicaties met Frankrijk). • francebelgiqueculture.com

Wetenschap
Hoger
Onderwijs
Onderzoek
Universitaire
Samenwerking

CAMPUS FRANCE

UE

A P P E L À C A N D I D AT U R E S

BIENVEN

CE

EN FRAN

Lancering van de 2de oproep tot
het indienen van kandidaturen
voor « Europese Universiteiten »

Financiering van contracten
voor postdocs

Na het enthousiasme dat werd
gewekt door de oproep tot het
indienen van kandidaturen
voor het programma « Europese
Universiteiten », dat overigens 54
kandidaturen had opgeleverd voor
17 laureaten, werd op 5 november
de tweede oproep tot het indienen
van kandidaturen gelanceerd.
Met een budget van 120 miljoen
euro voor 24 projecten verschilt
deze oproep tot het indienen
van kandidaturen niet wezenlijk
van de eerste: partnerschappen
moeten bestaan minstens uit
drie hoger onderwijsinstellingen
(idealiter 5 tot 8 partners) en drie
lidstaten van de Europese Unie
of andere landen die deelnemen
aan het programma. De uiterste
termijn voor het indienen van
aanvragen is 26 februari 2020. •
www.agence-erasmus.fr

Het Franse Ministerie van
Europa en Buitenlandse Zaken
(MEAE) en Franse Ministeries
van Hoger Onderwijs, Onderzoek
en Innovatie (MESRI) hebben
een programma opgestart om
postdoctorale onderzoekers
die in Frankrijk onderzoek
willen doen op het gebied van
aardsysteemkunde, de klimaat- en
duurzaamheidswetenschappen
en de energietransitie te
verwelkomen. Onderzoekers
moeten een doctoraatsdiploma
bezitten. Onderzoekers mogen
na 1 september 2018 niet meer
in Frankrijk hebben gewoond. Ze
moeten uitsluitend vreemdeling
zijn. Er zijn geen leeftijdsvereisten.
De start van het postdoctorale
contract in Frankrijk moet vóór
31 maart 2020 van kracht worden.
Uiterste datum voor de indiening
van kandidaturen: 4 november
2019. • www.campusfrance.org

Lancering van de
campagne Bienvenue en
France

« Bienvenue en France / Choose
France » van Campus France (het
Franse agentschap voor de promotie
van het hoger onderwijs) dient om
de aantrekkingskracht van Frankrijk
te verstevigen versterkt de positie
van Frankrijk als een uitgelezen
bestemming om het hoger
onderwijs te volgen voor middelbare
scholieren en internationale
studenten. Deze nieuwe
communicatiecampagne is onlangs
van start gegaan en promoot
een open, centraal-Europees en
ondernemend Frankrijk dat talent
uit de hele wereld aantrekt voor zijn
uitmuntende opleidingen. •
www.campusfrance.org
UNIVERSITEIT

Aanvragen voor
voorafgaande toelating
tot het eerste jaar van een
bachelordiploma aan een
Franse universiteit

Om zich in het eerste jaar van een
bachelordiploma aan een Franse
universiteit in te schrijven, moeten de
in België verblijvende buitenlandse
studenten die niet in het bezit
zijn (of zullen zijn) van het Franse
baccalaureaat of het Europese
baccalaureaat voorafgaande toelating
(DAP) aanvragen. De ingevulde
aanvraag moet vóór 17 januari 2020
naar de Franse ambassade in België
worden gestuurd. Dit document kan
hier worden gedownload. In geval
van twijfel, aarzel niet om contact
op te nemen met het bureau van
Campus France Belgique (bruxelles@
campusfrance.org). •

HOGER ONDERWIJS

Eerste Frans-Belgische bijeenkomst van het hoger onderwijs

Het Frans-Belgische Hoger Onderwijs Netwerk van de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Doornik bracht professionelen uit de sector bij elkaar
voor een eerste jaarlijkse bijeenkomst op 21 november. Meer dan zestig
pedagogen deelden hun visie op de voordelen van grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van innovatieve pedagogie, ingedeeld in
drie thema’s: innovatie rond projectgebaseerd leren; pedagogische
innovatie vanuit een transregionaal perspectief en digitalisering in
dienst van het onderwijs. Leraren en schooldirecteuren maakten van
deze uitgebreide ochtend een echt succes in het opbouwen van relaties! •
fr.eurometropolis.eu

9

Contactpersonen

HET FRANSE CULTURELE SAMENWERKINGSNETWERK IN BELGIË
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
BELGIË
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

DE ALLIANCES FRANÇAISES
IN BELGIË
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-MEUSEHESBAYE
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

F R A N S E LYC E A I N B E L G I Ë

FLAM-VERENIGINGEN IN BELGIË

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

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

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL VAN ANTWERPEN
Geconventioneerde instelling van het AEFE
Lamorinièrestraat 168/1, 2018 Antwerpen
lfanvers@gmail.com
www.lfanvers.be
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LES MOTS PASSANTS
Isabellalei 131, 2018 Antwerpen
info@lesmotspassants.eu - lesmotspassants.eu

