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BEDANKT
EN TOT ZIENS!
EDITORIAAL

doo r B E R T R A N D F O R T,
Cultureel en Wetenschappelijk Adviseur
De coronacrisis heeft een groot
aantal initiatieven in hun
dynamieken onderbroken, of het
nu gaat om de kunstsector of om
samenwerkingsverbanden op het
gebied van taal, wetenschap of onderzoek. In deze
voor iedereen moeilijke periode hebben we onze
verplichtingen tegenover onze Belgische partners
willen respecteren en de geplande projecten blijven
steunen, ook al moeten ze worden uitgesteld. De
twee Franse lycea in België verdienen onze felicitaties
met de pedagogische continuïteit die zij voor de
leerlingen hebben verzekerd onder moeilijke en
zeer veranderlijke omstandigheden. Aangezien zo’n
situaties zich kunnen herhalen, zullen de lessen
worden geleerd voor de toekomst en meer specifiek
voor het begin van het nieuwe schooljaar volgend
jaar in september. Proficiat ook aan de 3 alliances
françaises die Franse taalcursussen aanbieden en
ook snel overschakelden naar “virtuele lessen”. In
deze zeer bijzondere omstandigheden loopt mijn
missie als cultureel en wetenschappelijk adviseur
af. Naast de mooie en goede projecten die ik de
afgelopen 3 jaar heb uitgevoerd met het team dat
ik heb mogen leiden ga ik België verlaten met veel
nieuwe vrienden. Die heb ik ontmoet dankzij het
intense culturele leven van dit land, dat me nauw
aan het hart ligt en met een sterk verlangen om
terug te keren om u hier te ontmoeten en om meer
momenten van ontdekking en vreugde te delen,
zoals ik heb ervaren toen ik destijds naar Brussel
verhuisde. Bedankt en tot ziens!

Op het moment van publicatie van deze nieuwsbrief, kunnen we nog
niet alle aangekondigde evenementen bevestigen. Daarom nodigen
wij u uit om onze website www.francebelgiqueculture.com en onze sociale
media te volgen waarop wij in real-time informatie zullen publiceren.

EVENEMENT

Fotocredits: Marie Losier, Caroline Achaintre (cfotocredit: Claire Dorn en Art Concept Parijs) en
Latifa Echakhch
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IK STEL EEN RIJKDOM AAN
INITIATIEVEN VAST DIE FRANKRIJK
EN BELGIË CULTUREEL MET
ELKAAR VERBINDEN MET
ZEER MOOIE NUGGETS EN
SAMENWERKINGSVERBANDEN.

3 vragen aan . . .
3 quest ions à. . .

Bertrand Fort

Cultureel en Wetenschappelijk Adviseur
Franse Ambassade in België

Uw opdracht aan het hoofd van de Dienst voor culturele
actie en samenwerking loopt op zijn einde deze zomer. Wat
zult u onthouden over de Frans-Belgische samenwerking?

BF: Toen ik me kandidaat stelde voor de functie van culturele
en wetenschappelijke adviseur bij de ambassade was dat
een bewuste keuze en vooral om de levenslust van creatieve
enscenering in België en de bijna ongeëvenaarde culturele
samenwerking te ervaren, maar ook de universiteiten en het
wetenschappelijk onderzoek tussen beide landen. Natuurlijk
zijn de schoonheid van België, zijn landschappen, zijn erfgoed
en de inwoners ook iets wat me aantrok! Ik stel dan ook een
rijkdom aan initiatieven vast op alle niveaus, die Frankrijk
en België cultureel verbinden met zeer mooie nuggets en
goede samenwerkingen, zoals de Frans-Belgische steun voor
gezamenlijke onderzoeksprojecten van jonge wetenschappers
(programma Hubert Curien Tournesol). En natuurlijk ook
de specifieke gevoeligheden en taboes uit de twee landen,
waarmee men steeds rekening moet houden om echte
vooruitgang te kunnen boeken in de projecten…

Van alle gerealiseerde projecten, welke zijn deze waarop u
het fierst bent?

BF: Het is moeilijk om één project uit te kiezen. Ik moet
hiervoor een onderverdeling maken volgens de verschillende
dimensies: Op cultureel vlak en op
vlak van het debat over ideeën ben ik blij met de omvang
van het initiatief “La Nuit des idées” die eind januari in
een aantal Belgische steden plaatsvindt met kwaliteitsvolle
programma’s en een grotere betrokkenheid van het publiek.
De samenwerking met onze partners om deze intellectuele
dialogen en artistieke interventies te doen slagen en om
de betrokkenheid van de media en de noodzakelijke
communicatie te verzekeren is echt een mooie ervaring.
Op literair en universitair vlak, ben ik enthousiast over het
groeiende succes van de Choix Goncourt de la Belgique
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voor Belgische studenten. Het is een mooi voorbeeld van de
samenwerking tussen alle universiteiten en vele hogescholen,
zowel de Nederlandstalige als de Franstalige. Op institutioneel
vlak zal ik enerzijds vooral de kwaliteitsvolle dialogen met
de federale autoriteiten onthouden, maar ook die met de
Vlaamse en de Waalse. Anderzijds zal ook de inwijding
van het Maison de France in Antwerpen me bijblijven. Het
verbindt niet alleen het lycée français met de Franstalige
of francofiele verenigingen van de Vlaamse metropool,
ook vormt het een steunpunt voor tal van toekomstige
initiatieven op alle gebieden. Natuurlijk zijn de meerderheid
van de instellingen en projecten enorm beïnvloed door de
coronacrisis en willen we onze Belgische en Franse partners
uit België zo goed mogelijk bijstaan zodat zij de huidige
moeilijkheden kunnen te bovenkomen.

Wat zijn de volgende uitdagingen?

BF: De Belgen hebben vaak de neiging om hun provincies
en steden te waarderen, om nog maar te zwijgen van de
onwetendheid en misverstanden die het gevolg kunnen zijn
van de taalgrens tussen het noorden en het zuiden van het
land. Hierdoor is de nationale coördinatie voor een grotere
impact en synergiën tussen de alliances françaises, de franse
lycea en de FLAM-verenigingen, zowel onderling als met
de ambassade een enorme uitdaging. Daarom wilde ik het
Franse samenwerkingsnetwerk in België meer “samenhang”
geven door geleidelijk aan reflexen en instrumenten voor
overleg, gezamenlijk werk en solidariteit in te voeren.
Die maken het vandaag dan ook mogelijk om met groot
optimisme naar de toekomst te kijken. •
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HEDENDAAGS KUNST

EXTRA 2020 - Frankrijk blijft haar
Belgische culturele partners steunen

Podcasts EXTRA 2020

De EXTRA reis wordt voortgezet in
audio met onze podcasts! EXTRA
laat u de verhalen van Franse en
Belgische kunstenaars en sprekers
ontdekken. De afgelopen weken
zijn er nieuwe afleveringen
gepubliceerd met exclusieve
interviews.
Maak op die manier kennis met:
- Latifa Echakhch tijdens haar
tentoonstelling in de BPS22 in
Charleroi,

Latifa Echakhch

- De filosoof Carole Talon-Hugon, die
de nieuwe maatschappelijke agenda
van de hedendaagse kunst en de
militante censuur oproept,
- Het kunstenaarsduo Pierre-Alain
Poirier en Tarek Lakhrissi, die ook
een fragment van hun uitgevoerde
lezingen op Island (Brussel)
voorstellen,
- Het ontwerpersduo PinaffoPluvinage en de presentatie van hun
werk in het Design Museum te Gent,
- Céline Pelcé, die vertelt over haar
carrière en culinair ontwerp,
- Nacera Belaza, die vertelt over haar
samenwerking met België.
U kan deze podcasts beluisteren op
Instagram, Facebook en YouTube
(@francebelgiqueculture). •

De Franse ambassade in België, in samenwerking met
het Institut Français en de Alliance Française BruxellesEurope, heeft de coronacrisis en de afgelasting van de
culturele evenementen in België onder ogen moeten
zien en betuigt haar volledige steun aan de culturele
en artistieke sector. Ze begeleidt de Belgische partners,
teams en kunstenaars in het kader van het EXTRA
2020-programma, een kunstenparcours van de Franse hedendaagse creatie
in België. De Franse ambassade betreurt de afgelasting van belangrijke
evenementen zoals het Kunstenfestivaldesarts (Brussel) en het Courtisane
festival (Gent), maar is verheugd met het nieuwe voorgestelde tijdstip
in het najaar van 2020 of 2021. De data die door de partners van de
ambassade worden aangekondigd zijn de volgende:
- Het werk van Marie Losier in de Cinematek (Brussel) is uitgesteld tot
eind 2020;
- De tentoonstelling van Caroline Achaintre aan het Fondation Thalie
(Brussel) is verplaatst naar de herfst van 2020;
- De tentoonstelling van Latifa Echackch in het BPS22 van Charleroi is
verlengd tot 16 augustus 2020;
- Het Courtisane festival zal un film dramatique en de komst van
kunstenaar Eric Baudelaire in de herfst plannen;
- De tentoonstelling Kleureyck, Van Eyck’s kleuren met de Franse ontwerpers
Pinaffo-Pluvinage, Céline Pelcé, MADD Bordeaux en Domaine
Boisbuchet, die doorgaat in het Museum voor Design (Gent) wordt
verlengd tot 21 februari 2021. • http://extrafr.be
CULTUUR

Heropening van de musea:
tentoonstellingen om te
ontdekken

Hieronder ziet u een selectie van
tentoonstellingen om te ontdekken in België:
- Jean Dubuffet - De fenomenen in het
Centre de la Gravure et de l'Image
Patrick Willocq
imprimée (La Louvière): 200 werken
tonen de diversiteit van het werk van Jean
Dubuffet en maken van zijn voortdurend vernieuwde uitvinding de pijler
van de creatie en het denken.
- Songs of the Walès van Patrick Willocq in het Hangar (Brussel): deze
tentoonstelling is het resultaat van een unieke samenwerking met
jonge Pygmeevrouwen, hun clans, een etnomusicoloog en talrijke
ambachtslieden van het woud die tijdens het project getalenteerde
kunstenaars van allerlei aard werden.
- Kleureyck - Van Eyck’s kleuren in design in het Design museum (Gent):
een wandeling doorheen de 7 kleurgroepen van Van Eyck in een
pigmentenparcours van Jan van Eyck en zijn tijdgenoten.
- The Sun and the Set van Latifa Echakhch in het BPS 22 (Charleroi) : de
kunstenares presenteert een nieuwe installatie en een selectie van oude
werken die de dialoog aangaan met de architectuur van de ruimte en haar
lokale wortels. •
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TENTOONSTELLING

Nuit des idées 2020
Terug naar de voorstelling
van Bruno Latour

WIELS brengt 35 Europese kunstenaars samen voor
haar nieuwe tentoonstelling
Fotocredit: Xavier Lejeune

De inleidende toespraak rond het
thema “Leven” door Bruno Latour
tijdens La Nuit des idées, die
plaatsvond in januari in BOZAR
staat nu online met Nederlandse
ondertiteling. Veel plezier tijdens
het luisteren! •
https://bit.ly/3b2lhBD
BOEK

Verlenging het jaar van het
stripverhaal

Om ervoor te zorgen dat alle
geplande evenementen het licht
kunnen zien en hun publiek kunnen
ontvangen zal l’Année de la
bande dessinée (het jaar van het
stripverhaal) nog duren tot zes
maanden na de oorspronkelijke
sluitingsdatum. BD 2020, dat op
30 januari 2020 van start is gegaan
wordt dus verlengd tot 30 juni
2021: de 9e kunst zal dus gedurende
anderhalf jaar overal in Frankrijk in
de schijnwerpers staan. Ontdek ook
het initiatief van het stripmuseum
‘Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image’ Toute la
France dessine!, die u de mogelijkheid
biedt om elke week een stripverhaal
te maken met uw favoriete auteurs. •
www.bd2020.culture.gouv.fr
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> 11/09 - 10/01/21|WIELS|Brussel
De Franse ambassade ondersteunt Risquons-Tout, een ambitieuze
groepstentoonstelling die vanaf 11 september in WIELS wordt
gepresenteerd. Het doel is om enkele van de meest innovatieve en
invloedrijke kunstenaars en auteurs te laten zien die momenteel wonen
en werken in de Eurocore regio (Amsterdam, Brussel, Keulen, Düsseldorf,
Londen en Parijs), onder wie de Franse kunstenaars Neïl Beloufa, Julien
Creuzet en Tarek Lahkrissi.
De titel verwijst naar een plaats gelegen aan de Frans-Belgische grens,
een overgangsgebied van informele handel en smokkel. De uitgenodigde
kunstenaars spreken zich uit over de verschillende dynamieken van
overbruggen, vertalen en overschrijden. Door deze stappen doorprikken
ze de veilige filterbubbels, opgewekt door voorspellende algoritmes. De
geografische en politieke reikwijdte van de tentoonstelling richt zich
op kwesties die verband houden met de wereldwijde connectiviteit,
transnationale circulatie en diasporische bewegingen. Risquons-Tout
zal eveneens een performatief gedeelte omsluiten, alsook een ‘Open
School’ sectie, die zal dienen als laboratorium voor kunstenaars,
studenten, onderzoekers en deskundigen om vragen rond risico’s en
onvoorspelbaarheid aan te pakken via een reeks alternatieve methoden
van kennisoverdracht. Deze tentoonstelling is de tweede editie van een
driejaarlijkse tentoonstellingenreeks die WIELS in 2017 introduceerde met
Het afwezige museum. • www.wiels.org
O P R O E P T O T K A N D I D A AT S T E L L I N G

Résidence Croisée Antwerpen/
Clermont-Ferrand

AAIR (Antwerpen) en Artistes en Résidence
(Clermont-Ferrand) bieden gedurende
vier maanden twee residenties aan voor twee
kunstenaars, waarvan de ene in België woont
en de andere in Frankrijk. Hun nationaliteit
speelt geen rol. Beide bewoners verblijven
samen van 1 oktober tot 30 november 2020
in residentie AAIR (Antwerpen) en van 1
april tot 31 mei 2021 in Artistes en Résidence (Clermont-Ferrand). De
kunstenaars brengen hun tijd samen door in België en in Frankrijk om
enerzijds ideeën uit te wisselen en anderzijds de samenwerkingsverbanden
te bevorderen. De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag is 15
juni 2020. • www.artistesenresidence.fr
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Word leraar Frans als vreemde
taal (FLE)!
FrancoForm: opleiding voor
Franse leerkrachten

FrancoForm is een
opleidingsprogramma van
het Vlaamse Ministerie van
Onderwijs en Vorming, de Franse
Ambassade in België en PROFFF
(de vereniging van Vlaamse
leraren Frans) in samenwerking
met onderwijsorganisaties en
-aanbieders in Vlaanderen.
Voor wie?
FrancoForm richt zich tot
alle leraren Frans in het
secundair onderwijs en het
volwassenenonderwijs, maar
ook tot lerarenopleiders in
Vlaanderen en Brussel.
Welke opleiding?
Dankzij Francoform kunnen de
leerkrachten hun kennis van de
Franse didactiek en de beheersing
van de culturele en socioculturele
aspecten van de Franse wereld
versterken door een taalverblijf
van 2 weken in Frankrijk (tijdens
de schoolvakanties) en een reeks
vervolgdagen in Vlaanderen.
Ze ontvangen didactisch
materiaal, ontdekken innovatieve
benaderingen en nemen deel
aan een workshop rond digitale
leermiddelen, geconcipieerd door de
Alliance Française Bruxelles-Europe
en het Institut français.
Waar en wanneer?
De selectie van de kandidaten vindt
plaats in het najaar en de opleiding
begint vanaf februari in Vlaanderen.
Hoeveel kost het?
De financiering loopt via de scholen
of universiteiten waar de docenten
lesgeven. Kandidaten hebben ook
de mogelijkheid om een Erasmus+
beurs aan te vragen. • profff.peepl.be

Onderwijs Frans
over de hele wereld!
Leraarschap 2020-2021

Leraarschap van de Alliance Française Bruxelles-Europe

Het leraarschap van de Alliance Française (AFBE) is het hoogtepunt van
een eerste opleiding die in de gebouwen van de Alliance wordt gegeven.
De belangrijkste troef is de afwisseling tussen theorie en praktijk, dat
plaatsvindt in het hart van een taalcentrum dat erkend is voor de kwaliteit
van zijn opleiding.
Voor wie?
Voor iedereen met de Franse moedertaal die Frans als vreemde taal
(FLE) wil onderwijzen. Dit kan onder een zelfstandig statuut en/of in
verenigings- of privéstructuren in België en in het buitenland. De cursus
is gericht op studenten uit de initiële opleiding en op professionals uit de
bij- en nascholing.
Welke opleiding?
De opleiding is verdeeld in twee sessies. Voor wie niet slaagt voor de
examens van de eerste sessie wordt een twee examenmoment voorzien.
Op het opleidingsprogramma:
- Modules en praktische workshops (250u),
- Observatie en onderdompeling in het klaslokaal (van 40u tot 80u),
- Klaspraktijk (van 6u tot 7u). Een voorbereiding op het Voltaire Certificaat
(certificering van het spellingsniveau) is geïntegreerd in het programma.
Bovendien heeft de toekomstige docent gedurende de hele opleiding
toegang tot het centrum voor onderwijsmiddelen van het AFBE, dat
volledig gewijd is aan het leren en onderwijzen van FLE. Meer dan
6.000 referenties in de Franse taal en in FLE staan er tot uw beschikking:
handleidingen, stripverhalen, kranten, tijdschriften, audioboeken, dvd's...
Waar en wanneer?
De registratie is open tot 19 oktober 2020.
De opleiding start in januari 2021 in de lokalen van de AFBE: cursussen en
workshops worden georganiseerd van maandag tot en met donderdag van
18.30 tot 20.30 uur. De stages worden in de loop van de week gehouden,
afhankelijk van uw beschikbaarheid.
Hoeveel kost het?
Het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen bedraagt 75€ en de
kosten van de opleiding bedragen 380€ per maand. • www.alliancefr.be
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H E T L E V E N I N D E F R A N S E LYC E A

Geleidelijke heropening van de Franse Lycea
In Brussel

Cinécourts en herbe

Voor de 5e editie wordt het
Festival Cinécourts en herbe, een
festival van Franstalige kortfilms op
school gesponsord door de Franse
regisseur Patrice Leconte. Het wordt
mede georganiseerd door de Franse
middelbare scholen van Brussel,
Stockholm en Luxemburg. Dit jaar
namen 142 films uit meer dan 20
landen het tegen elkaar op. U kunt
alle films uit de selectie op het
festivalterrein bekijken. De trofeeën
zijn ontworpen en vervaardigd in
de werkplaats voor metaalbouw
van het Institut des Métiers de la
Construction et de l'Environnement
in Erquelinnes en zullen naar de
winnaars worden gestuurd. •
www.cinecourtsenherbe.com

Lesgeven in de film- en de
audiovisuele sector aan het
Lycée Français Jean-Monnet

Het Lycée français Jean-Monnet in Brussel
biedt film- en audiovisueel onderwijs
aan vanaf het tweede jaar van het
secundair onderwijs. Het programma
combineert theorie en praktijk en geeft
een inleiding op alles wat cinema als
kunstvorm en als industrie definieert.
Tijdens het opleidingsprogramma is er
een tussenkomst van filmprofessionals.
Hiervoor werkt de school samen met de
Cinematek. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be
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De dienstregelingen, het
leerlingenverkeer, de indeling van
de klaslokalen en de organisatie
van het onderwijs zijn herzien om
de veiligheid van iedereen te
waarborgen. Tegelijkertijd zijn de
cursussen voor afstandsonderwijs
bijgehouden en aangepast,
aangezien slechts 10 leerlingen
van dezelfde klas in het Lycée
aanwezig mogen zijn. De
klassenraden en de Franse
mondelinge proeven van de
bachelor zullen plaatsvinden
volgens het geplande tijdschema. •
www.lyceefrancais-jmonnet.be

In Antwerpen

Het Lycée Français International
opent sinds 15 mei geleidelijk aan
zijn deuren, enerzijds voor de CM2klassen en anderzijds voor de
klassen CP, CE1, Première en
Terminale. Hierbij worden de nodige
veiligheids- en hygiënemaatregelen
toegepast. Zo heeft het personeel een
protocol opgesteld dat onder andere
voorziet in het nemen van de
temperatuur bij aankomst op de
school voordat elke leerling naar zijn
of haar klas gaat. De leerlingen van
de andere klassen blijven online en
in nauwe samenwerking met hun
docenten werken. • www.lfanvers.be

Online hulpmiddelen voor alle studenten

Zelfs op afstand werken de
leerlingen van het Lycée
Français International van
Antwerpen nauw samen met hun
leerkrachten: concentratie, uitleg,
lezingen in kleine groepjes, dictee,
oefeningen, huiswerk, individuele
spreekbeurten. Van de jongste
groep tot de Terminale worden
alle teams gemobiliseerd om de
studenten in staat te stellen hun
leerproces voort te zetten. Op de
Facebook pagina van de school
vindt u ook de videolezingen
van Mevrouw Philippe,
bibliothecaresse en documentaliste.
In het Lycée Français JeanMonnet biedt de Bibliothèque
Centre Documentaire (BCD) van de
lagere klassen middelen in het Frans
en het Engels om te lezen of te
luisteren. https://bit.ly/2W4FHWD

De leerlingen in de middelste
en bovenste klassen hebben een
bijna onuitputtelijke bron van
activiteiten en inhoud tot hun
beschikking die door hun
docenten en documentalisten
worden geselecteerd en
verzameld. De site biedt
informatie over actuele
gebeurtenissen, geschiedenis,
wetenschap en ontdekkingen.
Deze gevarieerde inhoud is
beschikbaar in elk van de 6
talen die in het Lycée worden
onderwezen.
https://bit.ly/2W6WZCb
In het kader van het "Vacances
apprenantes", geïnitieerd door het
Ministerie van Onderwijs,
ondersteunt het Lycée gezinnen
en basisschoolkinderen tijdens de
schoolvakanties met behulp
van een gratis applicatie die
ze kunnen downloaden:
https://4jgmk.glideapp.io •
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Schrijf uw kind in bij het
Lycée Français

De Franse lycea in Brussel en
Antwerpen verwelkomen kinderen
van alle nationaliteiten. Alle
inschrijvingsaanvragen worden
onderworpen aan een specifiek
examen.
> Voor informatie over de
inschrijving aan het Lycée Français
International van Antwerpen, kunt
u contact opnemen via mail of
telefonisch: +32.3.239.18.89
www.lfanvers.be
> Voor informatie over de
inschrijving aan het Lycée Français
Jean-Monnet in Brussel, kunt u
telefonisch contact opnemen:
+32.2.374.58.78.
www.lyceefrancais-jmonnet.be •

F R A N S T H E AT E R

D E F R A N S E TA A L

Leer deze zomer Frans!

De Franse allianties van Antwerpen, Brussel en Gent
bieden de hele zomer lang cursussen aan om u de
mogelijkheid te bieden Frans te leren of uw kennis te
verdiepen.
De Alliance Française van Oost-Vlaanderen (Gent)
behoudt haar online cursusaanbod en is van
plan dit uit te breiden. Deze informatie zal regelmatig worden bijgewerkt
op de website af-ovl.be. In oktober 2020 wordt een extra DELF DALF Tout
Public examensessie georganiseerd. Registreer vanaf 1 juni via https://af-ovl.
be/fr/blog/portfolio-item/examensdelfdalf/
De Alliance Française van Antwerpen heeft online cursussen ingezet. Alle
reguliere cursussen zullen vanaf juni gaandeweg online beschikbaar zijn.
Vanaf 7 juni wordt het cursusaanbod geleidelijk aan gecombineerd (zowel
online als fysieke lessen). Raadpleeg de website om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws: www.afanvers.org/2020/03/16/cours-de-francais-en-ligne
In de Alliance Française de Bruxelles-Europe hebben meer dan 300
leerlingen en 164 diplomaten en journalisten de cursussen, die door de
Organisation Internationale de la Francophonie (Internationale Organisatie
van de Francofonie) werden geselecteerd vol moed en toewijding voortgezet
tijdens de lockdown. L’Alliance zal profiteren van het mooie weer om beter
aan de verwachtingen van haar publiek te voldoen door weer les te geven
in de klaslokalen. Hierbij zullen de gezondheidsvoorzorgsmaatregelen in
acht worden genomen: er zal minder personeel aanwezig zijn zodat de
nodige afstand tussen elke leerling wordt gerespecteerd, de lokalen zullen
regelmatig worden gedesinfecteerd en alle vereiste hygiënemiddelen zullen
ter beschikking worden gesteld. Tegelijkertijd worden er ook virtuele
lessen aangeboden: de leerlingen die dat wensen, kunnen hun cursus thuis
voortzetten. Daarnaast staat Culturethèque, de digitale bibliotheek van het
Institut français nu open voor iedereen! Om er toegang toe te krijgen, hoeft
u alleen maar het registratieformulier in te vullen. • www.alliancefr.be
D E F R A N S E M O E D E R TA A L

De dramatische expressie
om Frans te oefenen!

Elk jaar organiseert de Gentse
vereniging Roeland Artscène
jeugdtheater in het Frans als
vreemde taal. Het project richt
zich tot alle Vlaamse leerkrachten
Frans die met hun leerlingen een
toneelproductie willen maken.
Gedurende het jaar repeteren de
leerlingen wekelijks op school. Op
het einde van het schooljaar toont
elke groep zijn show tijdens het
festival in Gent. Wilt u deelnemen
aan het project? Contacteer
barbara@roeland.be •
www.roeland.be

Leuke activiteiten in
Antwerpen om met de
kinderen Frans te oefenen

Les Mots Passants is een vereniging die
gevestigd is in het Maison de France in
Antwerpen. Op zaterdagochtend worden
er culturele en recreatieve workshops in
het Frans aangeboden aan alle kinderen
van 4 tot 12 jaar die Frans spreken in een
familiale omgeving. Terwijl het kind zijn communicatieve vaardigheden in
het Frans ontwikkelt, gebruikt hij de Franse taal in een nieuwe setting en
begrijpt hij beter het nut ervan tijdens de uitwisseling en het spel. Overigens
geven Franse kinderrijmpjes, liedjes en verhalen hem toegang tot de Franse
cultuur, tot deze denkbeeldige referenties en herkenningspunten die
kenmerkend zijn voor de kinderwereld. Les Mots Passants geeft de ouders
de mogelijkheid hun kinderen een moment van ontspanning te geven
tijdens de ontwikkeling van hun Frans. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Astrid Lefèvre : astrid@lesmotspassants.eu. •
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Contractfinanciering voor
postdoctorale onderzoekers

Mobiliteitsbeurzen
voor doctoraats- en
postdoctoraatsstudenten
voor de voormalige PHC
TOURNESOL-laureaten

De Franse ministeries van Europa,
van Buitenlandse Zaken en van
Hoger Onderwijs, Onderzoek
en Innovatie hebben een
programma opgezet om in
samenwerking met Campus France
postdoctorale onderzoekers, die
hun onderzoek in Frankrijk willen
uitvoeren te ontvangen.
Wie stelt zich kandidaat?
Buitenlandse onderzoekers met een
doctoraatsdiploma (minder dan 5
jaar). Zij moeten een toelatingsbrief
van de gastinstelling voorleggen met
vermelding van de middelen die het
laboratorium ter beschikking
stelt zodat de onderzoeker zijn
onderzoek goed kan uitvoeren.
Bovendien kan een mogelijkheid
tot medefinanciering worden
overwogen.
Prioritaire onderzoeksgebieden
- systeemwetenschap van de aarde
- klimaatveranderings- en
duurzaamheidswetenschap
- energietransitie
- maatschappelijke uitdagingen rond
milieuproblematiek.
Uiterste datum voor het indienen
van aanvragen: 5 juli 2020 •
www.campusfrance.org
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De Franse Ambassade in
België lanceert een nieuw
studiebeursprogramma voor de
financiering van onderzoeksverblijven
in Frankrijk. Zo worden de beste
projecten van jonge Belgische
onderzoekers in het kader van het
PHC TOURNESOL-programma
versneld. Het onderzoeksverblijf moet aansluiten bij een TOURNESOLproject dat in het verleden al werd gefinancierd. De beurs biedt een
doctoraats- of postdoctoraatsstudent van de Belgische partner de
mogelijkheid om een maand in het laboratorium van de Franse partner te
verblijven.
In het kader van het verblijf in Frankrijk geniet de Belgische bursaal van
de volgende voordelen:
- Subsidie voor een verblijf van een maand (€ 1704)
- Toegang tot de accommodatie tegen beperkte prijzen
- Ziektekostenverzekering
Er is geen uiterste datum voor deze oproep: de aanvragen zullen worden
behandeld na ontvangst, afhankelijk van de beschikbare middelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maël Le Bail, Attaché
Wetenschappelijke en Universitaire Samenwerking:
mael.le-bail@diplomatie.gouv.fr •

WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

Franse en Belgische
onderzoekers samen tegen
Covid-19

Talrijke Frans-Belgische
samenwerkingsverbanden vergroten
hun kennis voor het onderzoek naar
Covid-19. Zo is er bijvoorbeeld het
Europese onderzoek naar geur- en
Crédit photo : Lucas Vasques
smaakstoornissen bij Covid-19 positieve
patiënten. Deze studie werd uitgevoerd door Université de Mons en
het ziekenhuis Foch (Parijs) in 12 Europese ziekenhuizen en legde zich
toe op anosmie, hyposmie (aangetast reukvermogen) en dysgeusia
(smaakstoornissen) veroorzaakt door Covid-19. Op die manier wordt een
maximum aan wetenschappelijke gegevens verzameld. Het onderzoek
bevestigt dat deze symptomen relevant zijn voor de diagnose van een
mogelijke Covid-19- infectie. Er zijn nieuwe studies aan de gang om
de duur van het herstel en de factoren die deze symptomen verklaren,
nauwkeuriger te bepalen. • web.umons.ac.be
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Het Collège de France biedt
meer dan 10.000 gratis
online cursussen aan
Volg de cursussen van het
prestigieuze Collège de France
gratis vanuit uw woonkamer. De
instelling biedt meer dan 10.000
contents op haar website aan:
jaarlijkse cursussen, werkcolleges,
colloquia, etc… toegankelijk
in video- en audioformaat met
tekstmateriaal. In het bijzonder
vindt u de cursus van de Belgische
fysicus Marc Henneaux gewijd
aan de studie van het ontstaan van
deze opmerkelijke symmetrische
structuren, hun eigenschappen en
hun implicaties. •
www.college-de-france.fr
MOBILITEIT

Belgische en internationale
studenten, u bent van harte
welkom in Frankrijk!

Belgische en internationale
studenten worden aan het begin
van het schooljaar in Frankrijk
verwacht, waar ze meer dan ooit
welkom zijn. Campus France blijft
tot hun beschikking om hen
te helpen bij hun stappen en doet
er alles aan om de voorbereiding
van hun studieverblijf in Frankrijk
te vergemakkelijken, zelfs van op
afstand. Als u vragen heeft, neem
dan contact op met Campus France
Belgique: bruxelles@campusfrance.
org of +32 (0)2 548 88 74. •
www.campusfrance.org

3 vra g en aa n...

Joël Amar
Hoofd van het netwerk
HEC Alumni Belgium

Joël Amar is sinds 2019 voorzitter van HEC Alumni België. Hij is een onafhankelijke
adviseur in communicatie en publieke zaken en is gespecialiseerd in gevoelige
en maatschappelijke kwesties (“SENsibles” et “SOciétaux”). De naam van zijn
kantoor, namelijk SEN-SO is daarvan afgeleid.
Kan je het HEC Alumni-netwerk in België voorstellen?
JA: In België bestaat ons netwerk uit 500 alumni, allemaal afkomstig uit
verschillende opleidingen Frans en Engels van HEC. Ongeveer 50 leden werken in
de Europese instellingen. De andere hebben een zeer breed profiel. We zijn met
negen personen in het kantoor van het Belgische Chapter van HEC Alumni.
Wat zijn uw activiteiten?
JA: We proberen één activiteit per maand aan te bieden. Wel, dat was vóór Covid...
Zakelijke of academische activiteiten, zoals Masterclasses: lezingen door een
persoonlijkheid uit de HEC-gemeenschap, vaak een professor, georganiseerd
met onze partners Degroof Petercam, Thalys, TrendsTendances en Anaïs
Digital. Meer gezellige of culturele activiteiten zoals diners of het bezoeken van
tentoonstellingen. Ik geloof sterk in het nut van vrije momenten omdat er dan
ontmoetingen en uitwisselingen kunnen plaatsvinden. De lockdown heeft
ons van die vrijheid beroofd, maar ik kan al niet wachten om iedereen terug te
zien. Ons grote jaarlijkse evenement is een avond waarop starters van de HEC
incubator naar Brussel komen om zich voor te stellen aan potentiële investeerders
en partners. De 3de editie was gepland voor eind maart door het Verbond van
Belgische Ondernemingen. Ik hoop dat het toch vóór eind 2020 kan doorgaan.
Wat is uw relatie met France Alumni België?
JA: Elke alumnivereniging heeft zijn bestaansreden en zijn activiteiten, maar het
is beter om alles samen te doen voor bepaalde evenementen en dan de steun
van France Alumni België te hebben. Dat was goed merkbaar op de eerste interschool avond in juni 2019. Het was namelijk een succes. Ik kan niet wachten op de
volgende!
Hoe heb je de lockdown ervaren?
JA: HEC Alumni Parijs bood ons videoconferenties aan, we deden dan een
virtuele vergadering met ons kantoor. Het is efficiënt, maar het is een slechte
manier om menselijke relaties te onderhouden. Verschillende projecten werden
onderbroken, maar we zijn optimistisch en we zullen dit tot een goed einde
brengen.
Waar kunnen HEC-alumni zich informeren over uw aankomende activiteiten?
JA: Via de HEC Alumni website, door je in te schrijven voor het Belgium Chapter,
of door onze webpagina te raadplegen. Ze kunnen zich ook aanmelden op onze
LinkedIn pagina. We hopen dat onze activiteiten in september weer kunnen
doorgaan. •
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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
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

DE ALLIANCES FRANÇAISES
IN BELGIË
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-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
info@afliege.be - www.afliege.be

Je vindt ons terug op

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

