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Delft-sur-Seine:  
la France à votre port(é)e… 
 
Van de Franse levenswijze geniet u. En de Franse taal hebt u ook lief.  
Er zijn echter dagen dat u zich afvraagt of de Franse taal u wel liefheeft J… 
 
…en daarom wilt u verder. Een 
doorslaggevende stap om eindelijk 
van het Frans te gaan genieten.  
 
Het liefst zou u een hele week op cursus in 
Frankrijk willen, maar die tijd heeft u niet. 
En daarom heb ik nu de essentie van mijn 
‘Vivez la France!’ voor u vormgegeven in 
vijf intensieve dagen dicht bij u thuis.  
 
Het zal een bijzondere cursus zijn, compact 
in tijd, zeer participatief, helemaal niet 
schools en heel efficiënt. ‘Delft-sur-Seine’ 
is gebaseerd, net als ‘Vivez la France!’,  
op ‘leren door beleven’.  
Vijf dagen lang wordt u een ‘echte’ 
Fransman of Française, en geniet u daar 
zorgeloos van, terwijl u eigenlijk zeer 
intensief aan het leren bent.  
 
In ‘Delft-sur-Seine!’ heb ik alles verwerkt wat voor u relevant is qua taal en wetenswaardigheden, en 
dit bied ik u spelenderwijs aan - maar wel op het juiste moment. Er wordt veel bewogen, 
uitgewisseld, gezongen en samen gedaan. Daar komt nog bij dat uw eigen 'Frankrijkervaringen' en 
die van uw mededeelnemers, samen met mijn inbreng, u een schat aan praktische informatie levert. 

Met alle prachtige verhalen van dien.  
 
En er wordt ook de hele dag 
Frans gesproken.  
 
 
Mijn aanpak is uitermate verfrissend 
en brein-vriendelijk te noemen.  
In 2003 heb ik de Europese Prijs voor 
Innovatief Taalonderwijs gewonnen.  
 
Sindsdien ben ik alleen maar 
gegroeid: kijk op 
www.talenvoortalent.nl.  
 
 
 
Lerend genieten!  
Genietend leren…  
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Na de cursus kunt u het verwachten dat u: 
• uw passieve kennis weer volledig paraat heeft, 
• een veel ruimere woordenschat kunt inzetten, 
• praktijkervaring heeft opgedaan in concrete situaties, 
• de Franse denk- en handelwijze beter begrijpt, 
• zich vele parels van de Franse cultuur eigen gemaakt heeft, 
• zich vlotter en met een betere uitspraak kunt uiten, 
• zich veel meer op uw gemak voelt met de grammatica, 
• beter bent toegerust om verder te leren, 
• (opnieuw) enthousiast bent geworden voor de Franse taal, 
• van vijf zeer leuke dagen heeft genoten. 
 

Doelgroep: 
Actieve Francofielen (al dan niet met een levensproject in Frankrijk), die over een goede 
basiskennis van het Frans beschikken, en in staat zijn zich te uiten, zij het met (vele ;-) 
taalfouten. Zij zijn sterk gemotiveerd en willen een grote stap vooruit maken, om echt van 
de taal te gaan genieten. De groepsgrootte zal tussen de 6 en 8 zijn, wat een optimale 
balans van groepsdynamiek en persoonlijke aandacht biedt.  
‘Delft-sur-Seine’ is een wat bondige versie van mijn zesdaagse cursus ‘Vivez la France!’, 
die ik in Frankrijk geef. Uw voordeel is dat u maar 3 werkdagen hoeft te investeren en niet 
hoeft te reizen. ‘Delft-sur-Seine’ is ook 25% goedkoper.  
 

Locatie: 
De landelijke en charmante  
‘Bieslandse Heerlijkheid’ in Delft > 
(www.bieslandseheerlijkheid.nl).  
De cursus begint elke dag om 9.15 uur en eindigt 
om 17.30 uur. Het is mogelijk ter plekke te blijven 
overnachten. 
 

Volgende data:  
Van 20 t/m 24 juni 2018 
 
 

Kosten: 
€ 950,-- p.p. inbegrepen: 
• de vijfdaagse cursus  
• zaal, koffie en Franse déjeuners, 
• intakes, cursus en cursusmateriaal. 
Exclusief overnachtingen* en avondeten.  
 

De kosten van deze training zijn  
als bedrijfskosten declareerbaar  
(vrijgesteld van BTW).  
    
 

Informatie & aanmelding: 
U kunt zich aanmelden 
• door 06 127 06 313 te bellen,  
• door te mailen (contact@talenvoortalent.nl).  
 
 

Na een telefonische intake kunt u zich definitief 
inschrijven.  
     

* Wilt u graag ter plekke overnachten, kijk naar 
www.talenvoortalent.nl/terplekkeovernachten.pdf  
  

Sylvain Lelarge: leren is beleven  

 

 

  


