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TROUW OP POST!

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

Het zijn harde tijden voor 
de cultuurwereld: door de 
huidige sanitaire crisis worden 
spektakels, inhuldigingen
van tentoonstellingen, 

cursussen, debatten, lezingen... 
geannuleerd of uitgesteld. Dit treft de 
Frans-Belgische samenwerking uiteraard 
op alle vlak. Ondanks deze periode van 
quarantaine getuigen de culturele partners 
van een grote vindingrijkheid en energie, 
en dat geldt ook voor het netwerk van 
culturele actie en samenwerking in België, 
dat trouw op post blijft en haar missie 
verderzet. De Alliances Françaises van 
België en de Franse secundaire scholen 
blijven hun cursussen virtueel organiseren. 
De Culturele Dienst van de Franse 
ambassade biedt 1001 culturele, educatieve 
en wetenschappelijke activiteiten aan op 
haar sociale netwerken en werkt samen 
met haar partners om de activiteiten zo 
snel mogelijk te hervatten. Want na deze 
crisis, die zowel het ergste als het beste van 
de mens naar boven zal gebracht hebben, 
zal er natuurlijk een "na het coronavirus" 
zijn. In tussentijd zullen kunst, cultuur 
en wetenschap ons helpen om beter en 
intelligenter te worden. 
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   E D I TO R I A A L

Nieuwsbrief van het Franse Culturele Samenwerkingsnetwerk in België

   E V E N E M E N T

Op het moment van publicatie van deze nieuwsbrief kunnen we niet 
alle aangekondigde evenementen bevestigen. Daarom nodigen wij u uit 

om onze website www.francebelgiqueculture.com en onze sociale netwerken 
te raadplegen waarop wij de meeste recente informatie zullen publiceren.• 

van links naar rechts: Christine Valibouse (directrice van het Lycée Français International in Antwerpen), Zeinab 
Jafaar (voorzitter van de Raad van Bestuur van het Lycée Français International in Antwerpen), Cathy Berx 
(gouverneur van de provincie Antwerpen), Bart de Wever (burgemeester van de stad Antwerpen), Hélène Farnaud-
Defromont (Franse ambassadrice in België) en Pieyre-Alexandre Anglade (afgevaardigde voor Franse ingezetenen 
in het buitenland).

FRANCE BELGIQUE CULTURE wordt gepubliceerd door de Dienst 
voor Culturele Actie en Samenwerking van de Ambassade van Frankrijk in België 
Nieuwe editie / nummer 11 • april-mei 2020 • uitschrijven
Redacteur: Bertrand Fort / Coördinatie: Céline Suchet / Vertaling: Benedikte Wets 
www.francebelgiqueculture.com / Volg ons op:

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
http://www.francebelgiqueculture.com/
mailto:celine.suchet%40diplomatie.gouv.fr?subject=D%C3%A9sinscription%20lettre%20d%27information
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Online lezingen
Economie en management, 
milieu en duurzame ontwikkeling, 
ingenieurswetenschappen of
gezondheidswetenschappen... 
Als u geïnteresseerd bent in deze 
onderwerpen, bezoek dan nu de 
website van Canal-U, die online 
lezingen aanbiedt. • www.canal-u.tv

W E T E N S C H A P P E N COVID-19 - 
Locale aanbevelingen
De Nationale Veiligheidsraad 
(NVR) is op 12 en 27 maart 
bijeengekomen op verzoek van 
eerste minister Sophie Wilmès en in 
overleg met de minister-presidenten. 
Er is besloten de bestaande situatie te versterken met aanvullende 
maatregelen van "social distancing", met hetzelfde doel om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan. Zo werd besloten dat alle recreatieve activiteiten 
(sport, cultuur, folklore, enz.) zouden worden geannuleerd, ongeacht hun 
omvang en of ze openbaar of privé zijn. Deze maatregelen blijven geldig tot 
en met 19 april (en kunnen met twee weken verlengd worden, tot 3 mei). • 

Laat de kunst tot in uw salon 
komen
Thuisblijven betekent niet dat je jezelf 
de cultuur moet ontzeggen! Er bestaan 
veel initiatieven die u toelaten u thuis te 
entertainen. Hier enkele voorbeelden:
- Google Arts&Culture laat u toe 
online tentoonstellingen en musea te 
bezoeken. Zo zal u de kastelen van de 

Loire, de Villa Arson, het Forum des Images en de collecties van het kasteel van 
Versailles of het musée d'Orsay kunnen bezoeken. artsandculture.google.com
- De Cinémathèque française stelt u voor om gratis 800 masterclasses, essays 
en videoconferenties, 500 artikels over de collecties en een vijftigtal websites te 
raadplegen die door de verschillende teams ontwikkeld zijn.
www.cinematheque.fr
- De Belgische vereniging Brussels Museums heeft de campagne 
#MuseumAtHome gelanceerd via haar sociale netwerken. Op deze manier 
worden de musea in België en wereldwijd aangemoedigd om virtuele 
bezoeken te delen en om de geschiedenis van hun favoriete kunstwerken 
of meesterwerken voor te stellen en te praten over hun meest recente 
tentoonstelling enz. met behulp van #MuseumAtHome in hun sociale 
netwerkpublicaties.
- Met #CultureChezNous stelt het Franse ministerie van Cultuur u een 
uitzonderlijk digitaal cultureel aanbod voor. Dit digitale aanbod omvat 
gratis video's, online cursussen of virtuele bezoeken en is gericht op alle 
doelgroepen. www.culture.gouv.fr

En tot slot is deze periode waarin we 
thuis moeten blijven ook de kans om 
romans te lezen. Wij raden u dan ook 
de selectie aan van de laureaten van 
de Choix Goncourt de la Belgique 
sedert 2017 : L'autre qu'on adorait van 
Catherine Cusset, L'Art de perdre van 
Alice Zeniter, La vraie vie  van Adeline 
Dieudonné en Le Ghetto intérieur van 
Santiago H. Amigorena. • 

O N D E R W I J S

Volg een opleiding 
vanop afstand!
Voor diegenen die liever iets nieuws 
willen leren, biedt Fun Mooc u meer 
dan 540 online cursussen aan! Dit 
initiatief, dat in 2013 door het Franse 
ministerie van Hoger Onderwijs en 
Onderzoek werd geïntroduceerd, heeft 
als doel de onlinecursusprojecten van 
de Franse universiteiten en scholen 
te bundelen om ze internationaal 
zichtbaar te maken. • www.fun-mooc.fr 

O N D E R W I J S

Arte voor de jongeren
Omdat alle onderwijsinstellingen 
gesloten zijn, stelt Arte zijn 
onderwijsmateriaal gratis ter 
beschikking voor docenten en 
studenten via zijn onderwijsplatform. 
In België kan u ook gratis gebruik 
maken van het aanbod van e-classe.
be, een partner van de dienst 
Educ'Arte, waarin u ARTE-video's 
vindt. • www.e-classe.be

Het Franse Culturele Samenwerkingsnetwerk in België biedt u enkele 
gratis online middelen aan om u te ontspannen tijdens deze periode van 
quarantaine. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Culturele en educatieve activiteiten toegankelijk van bij u thuis! 

Informatie
Franse Ambassade in België

CORONAVIRUS
COVID-19

F R A N S E  TA A L

Culturethèque
Het Institut français biedt u toegang 
tot de Culturethèque, de Franstalige 
digitale bibliotheek. Schrijf u in vóór 
15 april om toegang te verkrijgen. • 
www.culturetheque.com

https://www.canal-u.tv/
https://artsandculture.google.com/search?q=france
https://artsandculture.google.com/search?q=france 
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous?fbclid=IwAR2UANGzUtj-BtggM7xGEJQftfzwLVARGX2AbxLA4ysEAYH
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.e-classe.be/
https://www.culturetheque.com/exploitation/BEL/offre-speciale.aspx?fbclid=iwar3-vrlxbd92k-ht_xsecrxc
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Het pedagogische werk wordt verdergezet: 
het netwerk zet zich in! 

In de Franse lycea 
worden de lessen vanop 
afstand verdergezet 

In overeenstemming met de 
maatregelen van de Belgische en 
Franse overheid wordt er sinds 
maandag 16 maart les op afstand 
gegeven aan het Lycée Français 
Jean-Monnet in Brussel en aan 
het Lycée Français International 
in Antwerpen. Daarnaast is er 
een pedagogische begeleiding 
voorzien voor alle leerlingen. De 
leerkrachten staan in rechtstreeks 
en/of gegroepeerd contact met hun 
leerlingen om hen te begeleiden in 
hun werk thuis. Er wordt een
dagopvang georganiseerd voor 
kleuter- en basisschoolkinderen 
waarvan de ouders werkzaam 
zijn in de zorgsector of openbare 
veiligheid. Ouders die niet anders 
kunnen dan hun kinderen aan de 
grootouders (risicocategorie) toe te
vertrouwen, kunnen ook 
gebruikmaken van deze dagopvang.

Voor meer informatie: 
Brussel: 
infocovid19@lyceefrancais.be 
lyceefrancais-jmonnet.be 
Antwerpen: lfanvers.be • 

De Alliances Françaises 
komen naar u thuis!

Deze periode van quarantaine leidt 
tot een beter gebruik van de digitale 
hulpmiddelen die instaan voor het
leren en delen van kennis. Bovendien 
worden de pedagogische en 
onderwijsmethoden herbekeken. De pedagogische vernieuwing om het 
Frans te leren, zich onder te dompelen in de diversiteit van de Franstalige 
culturen en de waarden van de Franstalige wereld te delen, maken ook 
deel uit van het DNA van de Alliances Françaises!

Het volledige cursusaanbod van de Alliance Française de Bruxelles-
Europe is vanaf nu online beschikbaar. Door middel van video-
conferenties blijven de leerlingen van thuis uit met hun leerkrachten
Frans leren. De feedback van de sessie in maart was zeer positief en 
de Alliance Française de Bruxelles-Europe is nu klaar om haar Franse 
expertise in optimale omstandigheden voor afstandsonderwijs aan te
bieden voor de sessies van april en mei. De Alliance Française is bereikbaar 
per telefoon, e-mail en zelfs via de Zoom-hotline om eventuele vragen van 
studenten te beantwoorden. Voor meer informatie: www.alliancefr.be

Tijdens deze periode van quarantaine 
biedt de Alliance Française van 
Oost-Vlaanderen (AFOV) groeps- en 
privécursussen aan dankzij digitale 
oplossingen: videoconferentie (Google 
Hangouts), het uitwisselen van 
documenten, leerplatform (Google 
Classroom). Op maandag van 18 u tot 

19 u worden er online groepslessen aangeboden in de vorm van workshops 
"Forts en grammaire". Er is een nieuwe weekkalender met online afspraken. 
De conversatielessen (niveau A2-B1 of B2) gaan door volgens het schema 
van het grootste aantal deelnemers. Bovendien hebben de cursisten van 
de Alliance Française ook toegang tot de Culturethèque en krijgen ze via 
Frantastique dagelijks een les Frans aangeboden. De Alliance Française van 
Oost-Vlaanderen past ook haar aanbod voor leerlingen van het secundair 
onderwijs aan en biedt privé online cursussen aan tegen een voorkeurstarief. 
Het belangrijkste doel is om hen te helpen met hun huiswerk en/of tijd 
te nemen om te werken aan hun mondelinge communicatie, om hen te 
trainen om over zichzelf te praten, om een onderwerp te presenteren dat hen 
interesseert, een televisieserie, een boek. Dit gebeurt allemaal in het Frans en 
door middel van een videoconferentie. Voor meer informatie: af-ovl.be

De Alliance Française van Antwerpen stelt groepscursussen voor dankzij 
het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals videoconferenties waarbij 
oefeningen en oplossingen kunnen uitgewisseld worden tussen leerkrachten 
en cursisten onderling. De Alliance Française heeft zo ook haar partnerschap 
met Frantastique versterkt en zet de diensten van Amazon Workspace in 
om in contact te blijven met hun leerkrachten en cursisten. Ze maken ook 
allemaal gebruik van de waardevolle hulpbronnen die in de Culturethèque 
beschikbaar zijn. De geplande aanvang van de nieuwe cursussen is uitgesteld. 
Voor meer informatie: afanvers.org • 

https://www.alliancefr.be/fr/
https://af-ovl.be/fr/
mailto:https://www.afanvers.org/?subject=
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U bent algemeen directeur geweest van uitgeverij Dargaud 
Lombard. Welke plaats neemt de culturele en creatieve 
sector (CCS) in uw nieuwe missie als president van de Frans-
Belgische Kamer van Koophandel en Industrie in? En wat zijn 
volgens u de prioritaire sectoren en vraagstukken voor de 
Franse cultuurindustrie in België?
FP: De missie van de Frans-Belgische Kamer van Koophandel 
en Industrie heeft betrekking op alle economische sectoren 
en wordt daarom allemaal met dezelfde zorg behandeld. 
In dit verband probeer ik de Kamer zoveel mogelijk te 
laten profiteren van mijn persoonlijke ervaring, d.w.z. het 
vermogen om op dit specifieke gebied beter in te spelen 
op de bedrijven die een beroep doen op onze diensten. De 
bestuurders van onze instelling zijn bereid om, wanneer dat 
nuttig is, geraadpleegd te worden door onze medewerkers, elk 
op hun eigen bevoegdheidsterrein. Aan de andere kant moet 
het potentieel van elke sector geanalyseerd worden: dat van 
de Culturele en Creatieve Sector (CCS) is op zich een enorme 
markt met een groot ontwikkelingspotentieel. En dit is een 
sector die vaak moeilijk te verplaatsen is, wat het een
strategische kwestie voor Frankrijk, België en Europa maakt. 
Uitgeverij, audiovisuele productie, videospelletjes en zelfs 
mode en design zijn dan ook prominent aanwezig in onze 
suggesties, adviezen en acties. 

Hoe ziet u de toekomst van deze grote uitgeverijsector, 
zowel in Frankrijk als in België, nu Frankrijk in 2020 het 
stripverhaal viert?
FP: Frankrijk en Franstalig België vormen met deze sector 
de gemeenschappelijke bakermat van een uitzonderlijke 
smeltkroes voor de creatie van onsterfelijke helden. Ze 
hebben de capaciteit om in vele andere media te worden 
gebruikt en kunnen zo erfgoedelementen worden: Kuifje, 
Asterix, de Smurfen, Lucky Luke, enz... De Franstalige wereld 
is dus een van de drie grote scholen ter wereld, naast de 
Japanse manga en de Amerikaanse strip, en dus een sector 

met een zeer groot potentieel. De afgelopen 25 jaar is deze 
sector gestaag gegroeid op de binnenlandse Franstalige 
markten, maar ook internationaal, door de overdracht van 
rechten. Maar er is een groot aandachtspunt: de vooruitgang 
van het stripverhaal is bij ons en in de wereld veel lager dan 
deze van de manga, zowel in de papieren editie als in andere 
media (animatie, videospelletjes). Dat is ook het geval voor 
het stripverhaal bij andere ondersteuningen, in het bijzonder 
de digitale (film, audiovisueel, games, ...) en licensing. 

De Kamer van Koophandel is partner van de beurs Campus 
France Etudes et carrières die ieder jaar in het Lycée 
français Jean-Monnet in Brussel georganiseerd wordt en 
ook deelneemt aan het netwerk van France Alumni België: 
welke zijn uw doelstellingen op dit vlak?
FP: Tijdens de beurs van Campus France hebben we de 
mogelijkheid om leden of partnerbedrijven uit te nodigen en 
er samen met ons deel te nemen, zodat middelbare scholieren 
en hun ouders kennis kunnen maken met de vele beroepen 
die de sector aanbiedt. De Kamer heeft - strikt genomen - geen 
directe link met studenten, maar wij getuigen als ondernemer 
en als werkgever. Wij stellen onze verschillende beroepen 
voor en verlenen advies aan jongeren die op zoek zijn naar 
een stage en dan een eerste baan in een bedrijf: CV schrijven, 
sollicitatiegesprekken, enz.
Door deel te nemen aan het netwerk van France Alumni 
België kunnen we het professionele netwerk van alumni 
verbinden met dat van de Frans-Belgische Kamer van 
Koophandel en Industrie. We zorgen dat er een synergie 
ontstaat tijdens onze respectievelijke evenementen en 
geven al onze leden informatie over het netwerk van France 
Alumni. Op middellange termijn zullen we ook de beste 
manier uitzoeken om, van geval tot geval, het netwerk France 
Alumni België aan te spreken in het kader van onze publieke 
opdracht om Franse bedrijven op de Belgische markt te 
ondersteunen! • www.ccifrancebelgique.be

IN DE WERELD VAN DE UITGEVERIJ 
ZIJN FRANKRIJK EN BELGIË DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE
BAKERMAT VAN EEN 
UITZONDERLIJKE SMELTKROES VOOR 
DE CREATIE VAN ONSTERFELIJKE 
HELDEN: KUIFJE, ASTERIX, DE 
SMURFEN, LUCKY LUKE...

    3  vragen aan. . . François Pernot, 
Voorzitter van de Frans-Belgische Kamer 
van Koophandel en Industrie

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

https://www.ccifrancebelgique.be/
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Podcasts EXTRA 2020
Ontdek het parcours en portret 
van de kunstenaars, dank zij de 
reeks van podcasts #EXTRA2020 
die wij online aanbieden via 
Instagram, Facebook en YouTube 
(@francebelgiqueculture). 
Veel plezier bij het luisteren!

Afropolitan Festival (Bozar) 
Luister naar hiphopdanseres Bintou 
Dembélé die J.B. Rameau's Les Indes 
Galantes in de Parijse Opera "van 
onder het stof heeft gehaald". Zij 
vertelt ons over dit unieke avontuur 
tussen Amerikaanse straatdansers, 
operatenoren en een gecharmeerd 
publiek. De kunstenaar Smaïl 
Kanouté stelt de ateliers van Médicis 
en zijn project Constellations voor. 
Tot slot zal zanger Edgar Sekloka 
zijn nieuwe album Musique noire 
voorstellen.

Beluister eveneens het parcours 
van Christian Rizzo, Pierre-Alain 
Poirier en Tarek Lakhrissi... en vele 
anderen! • 

TENTOONSTELLING

Tentoonstelling Jean 
Dubuffet - Les phénomènes
> Tot 6 september|Centre de la gravure 
et de l’image imprimée|La Louvière 
(inhuldiging is uitgesteld)
Als ongrijpbaar en controversieel 
kunstenaar, is Jean Dubuffet (1901-1985) 
een acteur van een groot deel van de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Hij is geboeid 
door papier, inkt en drukwerk waarbij de 
afdruk diepgaand verbonden is met zijn 
schilderwerken. De tentoonstelling Jean 
Dubuffet. Le preneur d’empreintes biedt een 
uitzonderlijke duik aan in de lithografische experimenten van de kunstenaar. 
De tentoonstelling volgt het creatieve proces van de kunstenaar van de serie 
Murs van 1945, langs de Assemblages d’empreintes van 1953 tot de verrukkelijke 
hoedjesfiguren van 1962 uit de composities van Phénomènes. 200 werken 
(litho's, schilderijen, boeken, assemblages...) presenteren de diversiteit van Jean 
Dubuffet, wat van de steeds hernieuwde uitvinding de pijler van de creatie en 
het denken maakt. • www.centredelagravure.beregisseur Christian Rizzo

De projecten van EXTRA 2020 tot de maand juni
De Frans-Belgische 
samenwerking inzake 
hedendaagse creaties 
wordt vervolgd in het 
kader van EXTRA 2020 
(onder voorbehoud).
Zo worden er in het 
Design Museum Gent 
(Vlaanderen), jonge 
Franse designers 
uitgenodigd (Domaine
Boisbuchet, MADD 
Bordeaux, Pinaffo Pluvinage, Céline Pelcé) voor de tentoonstelling 
Van Eycks kleuren in design. Op uitnodiging van het Almost Summer 
festival van BUDA in Kortrijk in juni zal de kunstenares Myriam 
Lefkowitz een specifiek project voorstellen in verband met een onthaal- 
en verzorgingstehuis op het Buda-eiland. Dit gebeurt aan de hand van 
een reeks afspraken tussen de kunst- en de zorgplaatsen. 
In mei wordt in Brussel de eigenheid van de Franse beeldende 
kunstenares Caroline Achaintre voor het eerst gepresenteerd aan de 
Fondation Thalie. Het Kunstenfestivaldesarts zal de Franse producties 
met Nacera Belaza, Joris Lacoste en de Encyclopédie de la parole, 
Gerald Kurdian en het onuitgegeven duo Sorour Darabi en Tarek 
Lakhrissi een ereplaats geven. Tot slot vermelden wij dat Cinematek 
de voorstelling van cineaste Marie Losier, gekenmerkt door haar 
eigenzinnige, lyrische en grillige werk, verplaatst naar  26 en 27 
september 2020.• www.extrafr.be

H E D E N D A A G S E  C R E AT I EA U D I O V I S U E E L

choregrafe Bintou Dembélé

https://www.instagram.com/francebelgiqueculture/
https://www.facebook.com/francebelgiqueculture
https://www.youtube.com/user/francebelgiquec
https://www.centredelagravure.be/fr/exhibitions/19732-jean-dubuffet-le-preneur-d-empreintes
http://extrafr.be/
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Lezing door Françoise 
Nyssen
> 25/05 om 18u|Théâtre de Liège|Luik

De lezing van Françoise Nyssen, 
georganiseerd door de Alliance 
Française van Luik en oorspronkelijk 
gepland in maart, is uitgesteld tot 
25 mei. Françoise Nyssen, hoofd 
van Editions Actes Sud en voormalig 
minister van Cultuur, zal een lezing 
geven over het thema Plaisir et 
nécessité. • www.afliege.be

Metropool Rijsel 2020, 
Wereldhoofdstad van het design, 
ook in België!
Na Turijn, Seoul, Helsinki, Kaapstad, Taipei 
en Mexico, eert Métropole Européenne 
de Lille het design nu ook in Frankrijk en 
België. Dit gebeurt aan de hand van een jaar 
lang tentoonstellingen, feestelijke
evenementen en experimenten die 
georganiseerd worden op het ritme van de 
4 seizoenen, als metafoor voor de manier 
waarop het design alsmaar meer ons landschap verandert. Het hele jaar 
lang worden er meerdere tentoonstellingen georganiseerd in België (onder 
voorbehoud) :
- Tentoonstelling Serial Eater in het CID Grand Hornu van 5 april tot 
26 juli 2020 : de tentoonstelling ontleedt 30 jaar experimenten en reflecties 
rond "voedsel als object". 
www.designiscapital.com/programme/serial-eater
- Tentoonstelling Plantomania in het CID Grand Hornu van 31 mei 
tot 13 september 2020 : De tentoonstelling kijkt verder dan de huidige 
plantengekte en denkt na over de toekomst van het design en de mensheid 
vanuit een plantenperspectief. 
www.designiscapital.com/programme/plant-fever
- Tentoonstelling Après la sècheresse in het CID Grand Hornu van 11 
oktober 2020 tot 17 januari 2021 : In de tentoonstelling wordt onder meer 
aandacht besteed aan waterschaarste en -vervuiling, overstromingen en 
woestijnvorming.
www.designiscapital.com/programme/apres-la-secheresse
- Biënnale Interieur in Kortrijk van 22 tot 26 oktober 2020 : De biënnale 
is exclusief gewijd aan de hedendaagse vormgeving en decoratie en biedt 
vijf dagen lang lezingen en workshops voor opkomende en gevestigde 
talenten (kunstenaars, architecten, ontwerpers).
- Kortrijk Creativity Week in Kortrijk in oktober 2020. • 
www.designiscapital.com

Creatie
Kunst
Film
Muziek
Literatuur
Theater...

T H E AT E R  O P  S C H O O L

D E S I G N

Le Conte d’hiver, 
d’après Shakespeare
> 12-16/05 om 20u|Lycée Français Jean-
Monnet (Mounier zaal)|Brussel
Corybantes is een gezelschap van 25 
studentenacteurs, tussen 13 en 18 jaar oud, 
van het Lycée Français Jean Monnet. Het 
biedt een voorstelling aan die bestaat uit 
lezingen, improvisaties en ruimtesetting. 
De personages krijgen vorm, er worden 
scenario's getekend en het Shakespeariaanse 
meesterwerk krijgt vorm en kleur. Verplichte 
reservatie via het nummer 0478.204.238. • 
www.francebelgiqueculture.com

L E Z I N G

KO R T F I L M

MyFrenchFilmFestival, 
the STAY HOME edition
> 27/04
Om in te spelen op deze ongewone 
periode van quarantaine door het 
coronavirus, geeft UniFrance u 
online toegang tot een aantal Franse 
kortfilms, dankzij de STAY HOME-
editie van MyFrenchFilmFestival. 
Dit project is bedoeld voor een 
breed publiek en biedt in Frankrijk 
en wereldwijd gratis ondertitelde 
kortfilms aan.
MyFrenchFilmFestival is een nieuw 
concept dat de jonge generatie van 
Franse cineasten in de schijnwerpers 
wil zetten en internetgebruikers 
over de hele wereld de mogelijkheid 
biedt om alle deelnemende films 
online te ontdekken.• 
www.myfrenchfilmfestival.com

https://www.designiscapital.com/programme/serial-eater 
https://www.designiscapital.com/programme/plant-fever
https://www.designiscapital.com/programme/apres-la-secheresse 
http://www.designiscapital.com
http://www.francebelgiqueculture.com/creation/representation_le_conte_d_hiver_d_apres_shakespeare.ht
https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/?fbclid=IwAR3kTmsNumtodg049UZVuchnEeLdgepsbRq5vrl8SLAp8c5E5-
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H E T  N E T W E R K

Een terugblik op de 
inhuldiging van het 
Maison de France
Op dinsdag 11 februari 2020 
werd het Maison de France in 
Antwerpen ingehuldigd door de 
Franse ambassadrice in België, 
Hélène Farnaud-Defromont, in 
aanwezigheid van Cathy Berx, 
gouverneur van de provincie Antwerpen, Bart de Wever, burgemeester van 
de stad Antwerpen en Pieyre-Alexandre Anglade, vertegenwoordiger van 
de Franse ingezetenen in het buitenland. Met de opening van deze locatie 
verenigen de Franse ambassade en het Lycée Français International van 
Antwerpen de vitale krachten van de Franstalige wereld. Het Maison de 
France in Antwerpen, gelegen aan de Isabellalei 131, is een plaats ten dienste 
van de Franse taal en cultuur. Het Maison de France is de thuisbasis van de 
Alliance Française van Antwerpen en de verenigingen Accueil des Français 
d'Anvers en Les Mots passants. Er worden ook regelmatig consulaire afspraken 
gehouden die de Franse ingezetenen die in de provincie Antwerpen wonen 
de mogelijkheid bieden om de medewerkers van het Franse consulaat-
generaal te ontmoeten. Het Maison de France in Antwerpen zal synergieën 
creëren en meer zichtbaarheid geven aan de initiatieven van de Fransen en 
de Franstaligen uit Antwerpen en omstreken, uit heel België. Het zal alle 
Antwerpenaren de mogelijkheid bieden om Frankrijk, de Franstalige wereld 
en zijn cultuur te ervaren. •

Ontmoeting met de Gentse 
culturele verenigingen
Op 21 februari heeft de Franse 
ambassadrice in België, Hélène 
Farnaud-Defromont, een bezoek 
gebracht aan de vzw Roeland 
(aanbod van taalkampen) en aan 
de Alliance Française van Oost-
Vlaanderen. Bovendien heeft ze 
ook de Franse mediatheek van 

Vlaanderen bezocht, in aanwezigheid van François Deren, ereconsul 
voor de provincie. 
Het was een gelegenheid voor het Roeland-team om haar wat vragen te 
stellen:
- U hebt 3 kinderen, zou u hen inschrijven voor een kamp bij Roeland ?
HFD: Mijn kinderen zijn nog te jong om op kamp te gaan. Ik denk dat het opzet 
van Roeland heel interessant is: de immersie in een vreemde taal.
- Hoeveel talen spreekt u?
HFD: Ik heb Engels, Duits en Russisch gestudeerd. In het kader van mijn werk als 
diplomate in Griekenland spreek ik ook een beetje Grieks en nu ik in België ben, 
wil ik Nederlands leren.
- Bij Roeland denken we dat het aanleren van een vreemde taal uw leven 
kan veranderen. Wat denkt u daarvan?
HFD: Ik ben het daar mee eens. Het aanleren van een taal opent de geest en zet 
u aan om andere culturen en denkwijzen te leren kennen. Daarom is het steeds 
positief wanneer men een taalbad kan nemen. •

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

La Bande à Gavroche zoekt 
animatoren
De Gentse vereniging La Bande à 
Gavroche is op zoek naar animatoren 
voor zijn taalateliers. Deze workshops 
worden in kleine groepen en volgens 
leeftijd georganiseerd. Zij vormen 
de hoofdactiviteit van de vereniging 
die zich inzet voor het Frans als 
moedertaal (FLAM). Ze laten kinderen
spelenderwijs toe om hun Frans 
als sociale en culturele taal te 
ontwikkelen. De workshops vinden 
plaats in het centrum van Gent, 
telkens op zaterdagmiddag van 
september tot mei (13 sessies).
Ben je zelf kandida(a)t(e) of ken je 
iemand die perfect zou zijn voor deze 
job? Heb je vragen over de rol van een
animator of over de vereniging zelf? 
Aarzel niet om contact op te nemen 
met Elodie via het volgende e-mail 
adres: info@labandeagavroche.be • 
www.labandeagavroche.be

De Web-radio van de EFI

In september 2019 creëerde de 
Internationale Franse School van 
Brussel (EFI) haar eigen web-radio, 
geanimeerd door alle leerlingen 
van de basisschool. De meter van 
deze radio is Laure Granbesançon, 
journaliste bij France Inter en 
bedenkster van de podcast Les 
Odyssées. Afgelopen januari heeft 
ze de leerlingen ontmoet. De 
programma's zijn in het Frans en het 
Engels te beluisteren op soundcloud.
com/radio-efi. Alle onderwerpen van 
de web-radio zijn door de studenten 
zelf gekozen. • efibruxelles.org

R A D I O

https://www.labandeagavroche.be/animateur/?fbclid=IwAR0iL3cnD4AcqkT2l3CWfRg9oRhso1JXrjKxiIfMZFuZvEvOX1xvefuXxQg
https://soundcloud.com/radio-efi
https://soundcloud.com/radio-efi
https://efibruxelles.org/
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France Alumni 
België
Sluit u aan bij 
het netwerk!
Wat is France Alumni België ?

Het platform France Alumni is een 
wereldwijd sociaal netwerk bestemd 
voor oud-studenten die in Frankrijk 
gestudeerd hebben. Het werd in 
december 2014 opgericht door het 
Franse ministerie van Europa en 
Buitenlandse Zaken. Op dit moment 
heeft het netwerk 320.000 leden in 122 
landen.
France Alumni België werd 
geïntroduceerd ter gelegenheid van het 
staatsbezoek van de Franse president in
november 2018. Na 1 jaar telde France 
Alumni België al 403 leden en 16 partnerorganisaties.

Waarom inschrijven?

Het doel van dit digitale instrument is om alumni de gelegenheid 
te geven om in contact te blijven met het culturele, economische en 
sociale nieuws in Frankrijk, enz. Het is ook een uitstekend professioneel 
netwerk dat alumni met een groot aantal openbare instellingen en 
bedrijven verbindt. Het is dus heel belangrijk dat alumni zich op het 
platform registreren en hun profiel bijwerken om ten volle te kunnen 
gebruikmaken van de vele mogelijkheden die geboden worden: 
netwerkavonden, culturele uitnodigingen, sociale evenementen, enz.

Hoe inschrijven?

Iedereen die in Frankrijk gestudeerd heeft, wordt uitgenodigd om zich 
bij het platform aan te sluiten als privépersoon of partnerinstelling 
(bedrijf, vereniging, openbare instelling, enz. die een sterke band met
Frankrijk heeft). Log in op de website van France Alumni België en 
maak gratis uw profiel aan.

Volg ons via de sociale netwerken om al het nieuws over France Alumni 
België te volgen!

pagina France Alumni België

groep en pagina France Alumni België

S T U D E R E N  I N  F R A N K R I J K

Frankrijk trekt alsmaar meer 
Belgische studenten aan
Volgens de laatste cijfers van 
het Franse ministerie van Hoger 
Onderwijs, Onderzoek en 
Innovatie wordt Frankrijk steeds 
aantrekkelijker voor Belgische
studenten; in 2018-2019 waren 
er 4.691 studenten in het Franse 
hoger onderwijs ingeschreven, wat 
een stijging betekent van meer 
dan 23% tussen 2010 en 2018. 
Dit maakt van Frankrijk de derde 
meest populaire bestemming voor 
Belgische studenten.
Frankrijk is zeer tevreden met deze 
vooruitgang en daarom behoudt 
het haar nieuwe nationale strategie 
om de aantrekkelijkheid van 
universiteiten te promoten. Deze is 
gebaseerd op vier pijlers:
- Een kwaliteitsvol onthaal, met 
name door de invoering van het 
label "Bienvenue en France", een 
onderscheiding voor de meest 
gastvrije Franse instellingen voor 
hoger onderwijs voor buitenlandse 
studenten.
- Een versterkt opleidingsaanbod 
voor het Frans als vreemde 
taal (FLE) voor niet-Franstalige 
studenten.
- Een uitgebreid aanbod van 
opleidingen in het Engels.
- Een vereenvoudigde procedure 
voor de afgifte van studentenvisa.
In Frankrijk werden diverse 
initiatieven genomen om 
het Franse hoger onderwijs 
aantrekkelijker te maken voor 
Belgische studenten. • 
www.campusfrance.org

https://www.francealumni.fr/fr/poste/belgique
https://www.facebook.com/francealumnibelgique
https://www.facebook.com/francealumnibelgique
https://www.linkedin.com/company/france-alumni-belgique
https://www.linkedin.com/groups/13509858/
https://www.linkedin.com/company/france-alumni-belgique
mailto:https://www.campusfrance.org/fr/campus-france-lance-french-sciences%3Ffbclid%3DIwAR0RfjMe3tVkSDR8hGzu283l_tkUn4d1aY5uAPjvB547RRv7Jo534zzt3Ic?subject=
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B E U R Z E N

Een reeks lezingen "Regards 
croisés": Homo Numericus - 
Comment le numérique change
notre rapport au monde
> lente en herfst 2020|Brussel, Leuven, Luik, 
Namen
In 2020 zullen de Alliance Française 
Bruxelles-Europe, de Franse ambassade in 
België en hun partners zich
de vraag stellen hoe het digitale/het 
technologische/de digitale revolutie 
onze relatie met onderwijs, werk, politiek en cultuur veranderen. 
Inderdaad, digitale technologieën wijzigen snel onze relatie met 
machines. Deze ontwikkelingen vormen een bron van belangrijke 
mogelijkheden die aanzienlijke vooruitgang bieden op vlak van 
gezondheid, dienstverlening aan personen en burgers, observatie 
en klimaatbescherming. Deze veranderingen gebeuren echter zo snel 
dat ze aanleiding geven tot veel spanning en bezorgdheid. Dit hebben 
we bijvoorbeeld gezien tijdens de verkiezingen in verschillende landen 
door het ontstaan en de zeer snelle verspreiding van "fake news". Ook 
de verwerking en beveiliging van gegevens in het bezit van bedrijven 
en staten liggen gevoelig. De voordrachtenreeks Regards croisés, Homo 
Numericus zal een gelegenheid zijn om dialogen over de verschillende 
facetten van dit thema voor te stellen door het publiek (burgers, 
politici, wetenschappers, studenten) erbij te betrekken. Dit komt tot 
stand met verschillende deskundige sprekers om een vrije en
informatieve uitwisseling over deze belangrijke thema's mogelijk te 
maken. • www.francebelgiqueculture.com

L E Z I N G E N

Beurzen French + Sciences
Campus France verruimt haar 
aanbod aan hoger onderwijs voor 
niet-Franstaligen door de lancering 
van een nieuw programma voor kort 
verblijf, French + Sciences.
De sessies die in het kader van dit 
programma worden aangeboden, 
worden voornamelijk in het 
Engels gegeven en bevatten een 
opleiding in het Frans: het doel is 
om niet-Franstalige studenten in 
staat te stellen de taalbarrière te 
overwinnen. De noodzaak om vooraf 
Frans te leren zou studenten er 
inderdaad van kunnen weerhouden 
om in Frankrijk te gaan studeren en 
daar later hoger onderwijs te gaan 
volgen. Deze korte verblijven van 3 
tot 4 weken zijn afgestemd op een 
thema en op internationaal erkende 
bedrijven in het economische 
domein van de regio waar de 
partners van FLE (die allemaal het 
label "Label qualité FLE" dragen) 
gevestigd zijn. De beurs dekt de 
kosten van de opleiding en het 
verblijf (inclusief accomodatie) tot 
2500€, met uitzondering van het 
vervoer tussen België en Frankrijk.).• 
www.campusfrance.org

UNIVERSITAIRE SAMENWERKING

Uitwisselingsdag voor 
de basisopleiding van 
leerkrachten
Op 5 maart werd een uitwisselingsdag 
georganiseerd in de Galilei Hogeschool 
in Brussel, in aanwezigheid van 
Zwitserse, Franse, Belgische en 
Québecse vertegenwoordigers van 
het hoger onderwijs. Deze dag heeft 
leerzame uitwisselingen bevorderd over 
de basisopleiding voor leerkrachten. 
Er werden presentaties gegeven 
met betrekking tot de verschillende 
systemen en ontwikkelingen in elk 
land. Deze dag werd georganiseerd 
door de Académie de recherche et 
d'Enseignement supérieur (ARES), in 
aanwezigheid van Valerie Glatigny, 
minister van Hoger Onderwijs van de 
Franse Gemeenschap. •

mailto:/sciences_universite/cycle_de_conferences_homo_numericus.htm?subject=
mailto:https://www.campusfrance.org/fr/campus-france-lance-french-sciences%3Ffbclid%3DIwAR0RfjMe3tVkSDR8hGzu283l_tkUn4d1aY5uAPjvB547RRv7Jo534zzt3Ic?subject=
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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 
(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=

