
FRANS 
WEEKEND

10, 11 en 12 juni

La joie de vivreProef, luister, kijk, ervaar

Het complete programma en de kaartjes vind je op: www.hofdael.nl    
Centrum Hofdael en Cultuurplein de Bleek bij de schoorsteen  •  Molenstraat 23  •  Geldrop  •  040 - 2869119

Vrijdag 08.00 - 00.00 uur / zaterdag 09.00 - 22.00 uur / zondag 13.00 - 18.00 uur

Geniet van kennis, cultuur & koffi e



zaterdag 11 juni
10:30 u Filmklassieker: Amour (gratis)

Drama uit 2012 waarin Amour de toverspreuk is voor George, die zijn vrouw steeds meer 
ziet wegglijden als een kamerplant.

13:00 u
tot

14:00 u

Franse lunch (€ 7,50)

Geniet van een heerlijk lunchbuff et met o.a. Franse kaas en baguette. Het café en het terras 
zijn de hele middag open voor een wijntje en een hapje.

19:00 u
tot

20:00 u

Soirée Musicale (Kunstkwartier/gratis)

Leerlingen en docenten, jong en oud, brengen je met hun stemmen en instrumenten in 
Franse sferen.

zondag 12 juni
13:00 u

tot
17:00 u

Place du Tertre (De Wiele/gratis)

Slenter over Cultuurplein De Bleek langs eigenzinnige en kunstzinnige kraampjes en 
demonstraties. In een relaxte sfeer geven docenten en cursisten van De Wiele presentaties 
en mini workshops voor jong en oud. Ondertussen spelen straatmuzikanten de zo herken-
bare Franse muziek, raken toeristen verdwaald en showen sjieke Franse dames de laatste 
mode. In het café en op het terras kun je genieten van heerlijke kaasjes en wijnen.

14:00 u
tot

16:30 u

Wijnproeverij (Volksuniversiteit/€ 15,00 + materiaalkosten)

Op het terras, neemt Druif & Graan je mee op wijnreis door hét wijnland Frankrijk. Je leert 
alles over de gebieden, druiven, historie en het maken van wijn.

14:00 u
tot

17:00 u

Jopie Jonkers Trio (Muziekhuis Hofdael/gratis)

Luister en geniet van dit trio wat met veel plezier én elan Franse chansons speelt van
o.a. Edith Piaf, Jaques Brel en Georges Brassens. Ze treden enkele keren gedurende de
middag op.
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vrijdag 10 juni

20:00 u
tot

00:00 u

Swingende avond met DJ Remo (gratis)

Franse chansons en liedjes van Frans. 

20:30 u Film: Amélie (Filmhuis Hofdael/€ 7,00)

Romantische komediefi lm waarin Amélie op zoek is naar liefde en de zin van het bestaan
in het centrum van Montmartre. Gratis toegang voor alle Amélie’s.

16:00 u Heropening (gratis)
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À bientôt


