
FRANSKKURS

ATELIER24 HAR SIDEN 2008 ETABLERT SEG SOM  
EN AV DE MEST STIMULERENDE FRANSK-SKOLENE I STOR-OSLO.  
ALLE I VÅRT TEAM HAR FRANSK SOM MORSMÅL OG ER ERFARNE LÆRERE.  

ANTALL DELTAKERE I VÅRE GRUPPETIMER ER DESSUTEN BEGRENSET TIL SEKS.  

I SUM GIR DETTE DE BESTE FORUTSETNINGER  

FOR ET EFFEKTIVT OG MOTIVERENDE LÆRINGSMILJØ. 
 

BLI KJENT MED VÅRT TILBUD GJENNOM SOMMEREN!

SOMMER 2020
 



KRIM FRA PARIS

Emmanuel inviterer til en lesegruppe som følger Maigrets 
første kriminalsak. Denne er fra før han starter sin karriere i 
kriminalavdelingen på Quai des Orfèvres i Paris. Klarer du å 
løse saken?

kjenner du til etterforskeren maigret? 

bokprat – maigret 
onsdager kl. 13:30-15:00 – 24. juni | 29. juli – 2520 NOK – nettkurs 
mandager kl. 13:30-15:00 – 27. juli | 31. august – 2520 NOK – Torggata

EN REISE TIL PROVENCE

Drømmer du om en tur til legendariske Provence? Vi inviterer 
deg herved til å utforske barndomsriket til den unge Marcel 
Pagnol og hans fascinasjon for de magiske åsene rundt Mar-
seille. Se for deg solrike dager, frodige grønne åser, pittoreske 
landsbyer og duften av lavendel.

opplev den magiske regionen gjennom et av pagnols fineste bøker.

bokprat – pagnol  
tirsdager kl. 15:30-16:30 – 28. juli | 1. sept 
1680 NOK – Torggata

a2

a2/b1

ATELIER24 HAR GLEDEN AV Å INVITERE DERE ALLE TIL ÅRETS SOMMERKURS. 

TEAMET VÅRT HAR BYGGET OPP ET SPENNENDE OG VARIERT PROGRAM SOM 

OGSÅ ER EN INVITASJON TIL Å BLI BEDRE KJENT MED FRANKRIKE,  

DETS REGIONER, FORFATTERE OG MUSIKERE. 



LANGS DE FRANSKE ELVER

Thierry har mange gode minner fra sine barndoms somre i Loire-dalen 
der hans familie kommer fra. Han inviterer deg til å bli kjent med dette 
området og dets mest interessante steder. Kanskje blir det også en liten 
vinsmaking i løpet av turen? 

en reise i loire-dalen

loire-dalen 
mandager kl. 17:15-18:15 
13. juli | 17. august – 6 økter 
1680 NOK – Torggata 

Thierry er født i Le Havre og bodde senere i Rouen. Dette er to av de 
største byene i Normandie, og begge ligger langs Seinen. Gjennom er 
virtuelt cruise kan du følge vikingenes seilingsled opp Seinen, oppleve 
de viktigste turistattraksjonene, samtidig som du vil lære å håndtere 
daglige situasjoner på fransk om bord.

elvecruise på seinen

langs seinen 
tirsdager kl. 16:00-17:00 
14. juli | 18. august – 6 økter 
1680 NOK – Torggata

tirsdager kl. 17:30-18:30 
21. juli | 25. august – 6 økter 
1680 NOK – nettkurs 
 

a2 b1



FRA SØR TIL NORD PÅ DE “SVARTE VEIENE”

Etter et stygt fall, ga eventyreren og forfatteren Sylvain Tesson 
et løfte på sykehussengen: hvis han kunne gå igjen, ville han 
krysse Frankrike fra sør til nord på de ”svarte veiene”. 

Ut fra denne opplevelsen har Sylvain Tesson gitt ut en helt 
fascinerende bok. Ved siden av å beskrive landskapet han går 
gjennom, reflekterer forfatteren om fremskritt, modernitet, 
natur, ensomhet, lykke. En hyllest til langsomheten, preget av 
humor og visdom!

følg sylvain tessons reise langs frankrikes landveier 

bokprat – les chemins noirs  
torsdager kl. 13:30-14:30 – 23. juli | 27. aug 
6 økter – 1680 NOK – Torggata

b2

Forfatteren tar oss med til det tibetanske høylandet, der han 
sammen med dyrelivsfotograf Vincent Munier, reiser for å forsøke 
å få øye på en av de siste snøpantrene. 

Tesson beskriver intensiteten i denne jakten, samt de refleksjoner 
over verdens tilstand reisen fremprovoserte. Boken vant Renau-
dot-prisen og var den mest solgte franskspråklige boken i franske 
bokhandlere i 2019.

bokprat – la panthère des neiges  
onsdager kl. 17:00-18:30 – 22. juli | 18. aug 
5 økter – 2100 NOK – Torggata

b2

OPPDAG VERDEN MED TESSON...
følg i fotsporene til de siste snøpantrene 



Dette kurset er ideelt for deg som liker å lese aviser og 
nettmedier. På kurset vil du få mulighet til å forsvare og 
begrunne dine synspunkter og la deg bli stimulert av de 
andre deltakernes argumenter.  

hélène plukker ut aktuelle temaer fra franske nyheter.

revue de presse 
tirsdager kl. 17:00-18:00 – 28. juli | 1. sept 
6 økter – 1680 NOK – Torggata

mandager kl. 17:00-18:00 – 23. juli | 27. aug 
6 økter – 1680 NOK – nettkurs

SISTE NYTT FRA FRANKRIKE

b2

COGITO ERGO SUM 

Hva er lykke? Er det å erkjenne plikten det samme som å gi opp sin frihet? Er vi 
ansvarlige for alle våre handlinger? Hvis du ønsker å diskutere slike spørsmål 
i en vennlig og avslappet atmosfære på fransk, er dette kurset noe for deg! 

filosofi-moro med hélène!

café philo b1 
onsdager kl. 15:30-16:30 
22. juli | 19. august 
5 økter – 1420 NOK – Torggata

torsdager kl. 15:00-16:00 
23. juli | 20. august 
5 økter – 1420 NOK – NETTKURS

b1

OPPDAG VERDEN MED TESSON...
følg i fotsporene til de siste snøpantrene 

café philo b2/c1 
torsdager kl. 17:00-18:00 
23. juli | 20. august 
5 økter – 1420 NOK 
Torggata

b2/c1



kontakt@atelier24.no | 41 39 79 40

ATELIER24.NO

BLI INSPIRERT AV MUSIKK

Gjennom ti utvalgte franske sanger vil Emmanuel gi deg 
et innblikk i la Chanson française. I løpet av kurset vil 
du oppdage, lytte til og lese om artister som har bidratt, 
eller fremdeles bidrar, til den rike franske kulturen. 

emmanuel presenterer franske visesang. 
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franske sanger 1
mandager kl. 13:00-14:30 – 3. aug | 31. aug – 2100 NOK – Torggata
mandager kl. 17:00-18:30 – 3. aug | 31. aug – 2100 NOK – nettkurs

franske sanger 2 
torsdager kl. 13:00-14:30 – 2. juli | 30. juli – 2100 NOK – nettkurs
onsdager kl. 17:00-18:30 – 29. juli | 26. aug – 2100 NOK – Torggata
onsdager kl. 13:00-14:30 – 29. juli | 26. aug – 2100 NOK – nettkurs

BLÅS NYTT LIV FRANSKEN DIN  

Kurset Oppfriskning er en nyttig blanding av konversasjon og grammatikkøvel-
ser. Vi tar oss tid til å gå gjennom de grunnleggende kunnskapene.

frisk opp dine gamle kunnskaper med emmanuel

oppfriskning 
mandager kl. 11:00-12:30 – 22. juni | 27. juli 
6 økter – 2520 NOK – nettkurs

onsdager kl. 11:00-12:30 – 24. juni | 29. juli 
6 økter – 2520 NOK – Torggata
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b1


