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SIDEN OPPSTARTEN I 2008 HAR ATELIER24 ETABLERT SEG 
SOM EN AV DE MEST STIMULERENDE SPRÅKSKOLENE 
FOR FRANSK I STOR-OSLO. 

VI ER ET TEAM AV ERFARNE LÆRERE MED FRANSK BAKGRUNN. 

ELEVENE SETTER STOR PRIS PÅ AT ANTALL DELTAKERE  

I VÅRE GRUPPER ER BEGRENSET TIL 6.

BLI KJENT MED TILBUDET VÅRT!



Disse kursene med konversasjon i fokus hjelper deg til å mestre ulike samtalesituasjoner 
på fransk. Du lærer fransk progressivt gjennom fire nivåer.

Hos Atelier24 har vi din fremgang i fokus. Når du tar kontakt med oss, vil vi finne en gruppe 
for deg der du vil trives og lære mye. For å nå et nivå og komme gjennom alt som forventes 
på dette nivået, følger hver gruppe en serie kurs. 

hver gruppe har et navn fra et sted i Frankrike. tallet som står i parentes etter navnet, viser hvor 
langt gruppen har kommet: (1) på begynnelsen av nivået / (2) midt på nivået / (3) på slutten av nivået.

PROGRESSIVE KONVERSASJONSKURS
delta aktivt i samtaler

progressiv a1 [begynner]
Du lærer å håndtere enkle situasjoner og blir i stand til å presentere deg selv  
og beskrive ditt dagligliv og nærmiljø. 

Eiffel (1) – man, tor kl. 18:45-20:15 – 17. jan | 26. mai (32 økter) – 6990 NOK (T604) 
Montmartre (1) – man, tor kl. 18:45-20:15 – 17. jan | 26. mai (32 økter) – 7490 NOK (T607) 
Normandie (1)  – onsdag kl. 10:30-12:00 – 19. jan | 18. mai (16 økter) – 3690 NOK (H637) 
Bretagne (1) – onsdag kl. 15:00-16:30 – 19. jan | 18. mai (16 økter) – 3690 NOK (H638) 

a1

progressiv a2 [elementært]
Du lærer å kommunisere og håndtere de fleste dagligdagse situasjoner.  
Du vil begynne å kunne uttrykke ønsker og meninger. 

Lyon (1) – tirsdag kl. 19:00-20:30 – 9 økter – 18. jan | 22. mar – 3990 NOK (T597) 
Bordeaux (2) – torsdag kl. 17:00-18:30 – 9 økter – 20. jan | 24. mar – 3990 NOK (T596)

a2

progressiv b1 [mellomnivå]
Du lærer å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Ditt ordforråd  
utvides fra hverdagsvokabular til også å omfatte politikk, økonomi og kultur. 

Toulouse (2) – torsdag kl. 18:45-20:15 – 9 økter – 13. jan | 17. mar – 3490 NOK (H608) 
Marseille (1) – tirsdag kl. 17:00-18:30 – 9 økter – 18. jan | 22. mar – 3890 NOK (T610)
Provence (2) – mandag kl. 17:15-18:45 – 9 økter – 17. jan | 21. mar – 3890 NOK (H635)
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progressiv b2 [viderekomne]
Du lærer å uttrykke og begrunne meninger på en tydelig og nyansert måte,  
og blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner med morsmålsbrukere. 

Champs-Élysées (1) – tirsdag kl. 17:00-18:30 – 12 økter – 18. jan | 12. apr – 4690 NOK (H611) 
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Atelier24s tilbud for seniorer har blitt veldig populært. Vi har bygget opp et svært 
variert program som dekker fire ulike nivå. Hvert kurs er tilpasset gruppens  
behov slik at alle føler seg trygge og inkluderte, lærer mye og har det hyggelig sammen. 

hver gruppe har et navn fra et sted i Frankrike. tallet som står i parentes etter navnet, viser hvor 
langt gruppen har kommet: (1) på begynnelsen av nivået / (2) midt på nivået / (3) på slutten av nivået.

et variert kurstilbud tilpasset deg som er over 60

senior 1 | start på nytt 
Kursene er for deg som gjerne vil friske opp gamle kunnskaper i fransk. De består av en 
nyttig blanding av konversasjon og grammatikkøvelser. Vi tar oss tid til å gå  
gjennom de grunnleggende kunnskapene. 

Nice (1) – torsdag kl. 12:30-13:45 – 20. jan | 24. mar (9 økter) – 2990 NOK (T620) 
Paris (1) – fredag kl. 10:45-12:00 – 21. jan | 25. mar (9 økter) – 2990 NOK (T615)

senior 2 | dagligliv 
Kursene tar opp hverdagstema og passer for eksempel fint for deg som reiser ofte til 
Frankrike. Vi bruker vanlige situasjoner for å utvide ordforrådet. Hver situasjon gir også 
anledning til å jobbe med grammatikk.

Orléans (3) – mandag kl. 14:30-16:00 – 17. jan | 14. mar (8 økter) – 3390 NOK (E629)
Chambord (3) – tirsdag kl. 14:30-16:00 – 18. jan | 15. mar (8 økter) – 3390 NOK (E630) 
Bourgogne (1) – torsdag kl. 10:45-12:00 – 20. jan | 24. mar (9 økter) – 2990 NOK (H599) 
Arles (3) – torsdag kl. 14:15-15:30 – 20. jan | 24. mar (9 økter) – 2990 NOK (H631)

senior 3 | uttrykk dine meninger 
Kursene er for deg som ønsker å kunne ta del i en samtale om kjente emner, på en 
spontan og aktiv måte. Du vil lære hvordan du kan uttrykke dine personlige synspunkter 
og meninger i en uformell diskusjon med venner. 

Annecy (3) – torsdag kl. 10:00-11:30 – 20. jan | 17. mar (8 økter) – 3390 NOK (E632) 
Chamonix (1) – mandag kl. 10:30-12:00 – 17. jan | 28. mar (10 økter) – 4290 NOK (H633)

senior 4 | frankofil
Kursene er for deg som har spesiell interesse for fransk kultur og språk.  
Med hver gruppe velger vi forskjellige temaer og bruker blant annet tekster og filmutklipp for å 
skape debatter. Læreren hjelper deltakerne med å uttrykke seg nyansert.

Loire (3) – fredag kl. 12:30-13:45 – 21. jan | 25. mar (9 økter) – 2990 NOK (T619) 
Seine (3) – torsdag kl. 12:45-14:00 – 20. jan | 24. mar (9 økter) – 2990 NOK (H618) 
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FRANSKKURS FOR SENIORER



kontakt@atelier24.no | 41 39 79 40

ATELIER24.NO

For mer informasjon om våre kurs og andre arrangementer, 
besøk våre nettsider, eller ta kontakt med oss på e-post eller 
telefon.
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bokprat – Et bokprat-kurs er et hyggelig konversasjonskurs der du utvikler 
dine franskkunskaper ved å lese en bok. Hver uke leser du noen kapitler eller sider 
hjemme som blir utgangspunkt for diskusjonen i gruppen. 
B1 – Le pays des autres (L. Slimani) 
tirsdag kl. 11:00-12:30 – 18. jan | 29. mar

10 økter – 4290 NOK (E628)torggata

Våre temakurs gir deg gode muligheter til å fordype deg i språket. Det kan handle 
om kultur (lese en bok), samfunnet, historie, fagrelatert ordforråd, grammatikk.

debatt – Vi har et spennende tilbud for deg som er interessert i fransk kultur og 
samfunn og er på leit etter nye utfordringer. Vi starter en ny konversasjonsklubb som 
forbereder spennende debatter om Frankrike. Det kan handle om politikk, kultur, eller 
aktuelle tema i dagens samfunn.

B2/C1 – Société et Culture 
onsdag kl. 17:15-18:45 – 19. jan | 16. mar

8 økter – 3390 NOK (H592)torggata

Våre privattimer gjør det lettere for deg å oppnå de målene du har satt deg. Vi jobber 
med de temaene du er interessert i og styrker ferdighetene og evnene du trenger å 
jobbe mest med. Når du tar kontakt med oss, vil vi starte med en kartleggingssamtale 
for å høre mer presist om ditt prosjekt og dine behov. Vi vil vurdere ditt nivå og sette 
opp en relevant opplæringsplan.

TEMAKURS
fordyp deg i språket

PRIVATTIMER
rask fremgang og stimulerende opplæring


