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ÉDITORIAL

Chers amis,
Encore un mois d’avril chargé en événements
culturels et artistiques au sein de votre Institut
français : merci à toute l’équipe qui travaille chaque
jour afin de vous offrir cette programmation riche et
variée.
Je voudrais vous inviter à participer à tout ce qui est
organisé pour vous et insister en particulier sur :
·
Un superbe concert du Chœur Hector
Berlioz de Paris que nous avons la chance
d’accueillir pour la première fois !
·
Du cinéma avec « Mobile Home » !
·
Une exceptionnelle exposition de photos sur
« la mémoire de la vie scolaire d’avant-guerre : des
juifs survivants de la Shoah racontent » en
partenariat avec l’Ecole juive de Thessalonique !
Vous devez aussi savoir que nos cours et activités
d’été sont prêts : Camp d’été...en français, cours pour
enfants, adolescents et adultes…
Puis-je aussi vous encourager à venir avec vos amis
à nos prochaines portes ouvertes de l’Ecole ?
Pensez en outre à réserver la date du 4 mai afin de
participer dans le cadre des Conversations FrancoHelléniques à la conférence d’Alain Supiot,
Professeur au Collège de France.
Permettez-moi enfin d’encourager tous les français à
venir voter le 23 avril car votre Institut sera Centre de
vote.
Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous souhaiter
d’Excellentes Fêtes de Pâques.
A bientôt, à l’Institut Français : Votre Institut Français !
Philippe Marsé,
Directeur Adjoint de l’Institut français de
Thessalonique

Αγαπητοί-ες φίλοι-ες,
Ακόμη ένας μήνας γεμάτος από πολιτιστικές
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Γαλλικό
Ινστιτούτο: ένα ευχαριστώ σε όλο το
προσωπικό που δουλεύει καθημερινά για να
σας προσφέρει αυτό το πλούσιο και ποικίλο
πρόγραμμα.
Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να
συμμετάσχετε σε όσα διοργανώνονται για εσάς
και να επιμείνω ιδιαίτερα σε:
· μια υπέροχη συναυλία με τη Χορωδία
Εκτόρ Μπερλιόζ του Παρισιού που έχουμε
την τύχη να υποδεχόμαστε για πρώτη φορά!
· στην προβολή της ταινίας « Mobile
Home » !
· μία εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας για τη
« μνήμη σχολικής ζωής πριν από τον πόλεμο :
Εβραίοι
επιζώντες
του
Ολακυτώματος
αφηγούνται », σε συνεργασία με το Εβραϊκό
Σχολείο Θεσσαλονίκης !
Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ήδη
ετοιμάσει τα καλοκαιρινά μας μαθήματα:
κατασκήνωση...στα γαλλικά, μαθήματα για
παιδιά, εφήβους και ενήλικες...
Να σας ενθαρρύνω επίσης να έρθετε με τους
φίλους σας στην επόμενη Ημέρα Γνωριμίας
με το Γαλλικό Σχολείο;
Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε τις
Ελληνογαλλικές Συζητήσεις στις 4 Μαΐου με τη
διάλεξη του κ. Alain Supiot, καθηγητή στο
Collège de France.
Επιτρέψτε μου επίσης να προσκαλέσω τους
Γάλλους να έρθουν να ψηφίσουν στις 23
Απριλίου. Το Ινστιτούτο σας θα λειτουργήσει
ως Εκλογικό Κέντρο.
Τέλος, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην
σας ευχηθώ Καλές Διακοπές του Πάσχα!
Εις το επανιδείν στο Γαλλικό Ινστιτούτο: το δικό
σας Γαλλικό Ινστιτούτο!
Philippe Marsé,
Υποδιευθυντής
Θεσ/νίκης

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Γαλλικού

Ινστιτούτου

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr
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Ομαδική έκθεση φωτογραφίας
Σφαγεία της Θεσσαλονίκης-Μια
περιοχή του Παλίμψηστου

29 Μαρτίου-20 Απριλίου 2017
Για μία ακόμη φορά, το Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται για τη δημιουργική
«καταγραφή» ειδικών περιοχών της πόλης εντός
της οποίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά του.
Αυτή τη φορά, οι σχέσεις των φωτογράφων (τόσο
με την πόλη όσο και με τη φωτογραφία)
αναπτύχθηκαν σε μία περιοχή της Δυτικής
Θεσσαλονίκης, την περιοχή που μόλις πριν
κάποιες δεκαετίες φιλοξενούσε τα σφαγεία της
πόλης, οικονομική δραστηριότητα που της άφησε
την ονομασία, και ας έχει σταματήσει να ασκείται.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.ift.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ

Aπρίλιος / avril 2017

Exposition photo collective
Abattoirs de Thessalonique-Un quartier
de Palimpseste

Du 29 mars au 20 avril 2017
Une fois de plus, le Centre Photographique de
Thessalonique se penche sur l’« inventaire »
créatif des quartiers particuliers de la ville, au
sein de laquelle il développe son activité.
Cette fois-ci, les liens des photographes, aussi
bien avec la ville qu’avec la photographie,
progressent dans une zone à l’ouest de
Thessalonique, le quartier qui, à peine quelques
décennies plus tôt, abritait les abattoirs de la
ville, une activité économique à laquelle il doit
son nom, même si l’activité a cessé depuis lors.
Pour plus de renseignements : www.ift.fr

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini Dassault
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Συναυλία της Χορωδίας Εκτόρ
Μπερλιόζ του Παρισιού

Τετάρτη 5 Απριλίου, 20.30
Η Χορωδία του Εκτόρ Μπερλιόζ ιδρύθηκε το
1984 από τον André Guilbert, τότε διευθυντή του
Ωδείου Ελτόρ Μπερλιόζ, στο 10° γεωγραφικό
διαμέρισμα του Παρισιού. Έχει περίπου 60
χορωδούς και τη χορωδία διευθύνει η κα Isabelle
Michelin-Gregorutti.
Στο πρόγραμμα:
Requiem de G. Fauré, Cantique de Jean Racine
Γαλλικά τραγούδια : La Mer (C. Trenet),
Mon amant de Saint-Jean (E. Carrara, L. Agel),
Sous le ciel de Paris (H. Giraud, J. Dréjac), Les
Feuilles mortes (J. Kosma, J. Prévert), Douce
France (C. Trenet), La Vie en Rose (Louiguy, M.
David)
Ελληνικά τραγούδια : Όμορφη πόλη (Μ.
Θεοδωράκις), Για την Ελένη (Μ. Χατζιδάκις), Της
αγάπης αίματα
Για περισσότερες πληροφορίες για τη χορωδία,
συμβουλευτείτε
τον
ιστότοπό
της:
https://www.choeurhectorberlioz.com

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασσώ

Απρίλιος/ avril 2017

Concert du Chœur Hector Berlioz
de Paris

Mercredi 5 avril, 20h30
Le Chœur Hector Berlioz est fondé en 1984
par André Guilbert, alors directeur du
conservatoire
Hector
Berlioz
du
10ème arrondissement de Paris. Il rassemble
environ 60 choristes et est dirigé par Isabelle
Michelin-Gregorutti.
Au programme :
Requiem de G. Fauré, Cantique de Jean
Racine
Chansons françaises : La Mer (C. Trenet),
Mon amant de Saint-Jean (E. Carrara, L.
Agel) ,Sous le ciel de Paris (H. Giraud, J.
Dréjac),Les Feuilles mortes (J. Kosma, J.
Prévert), Douce France (C. Trenet), La Vie en
Rose (Louiguy, M. David)
Chants
grecs :
Όμορφη
πόλη
(Μ.
Θεοδωράκις), Για την Ελένη (Μ. Χατζιδάκις),
Της αγάπης αίματα
Si vous souhaitez davantage d’informations sur
le chœur Hector Berlioz, vous pouvez consulter
le site :
https://www.choeurhectorberlioz.com

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini Dassault
www.ift.gr
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Κινηματογραφική λέσχη
2016 - 2017

Πέμπτη 6 Aπριλίου 2017, 19.00
Ο Simon μένει άνεργος, χωρίζει με τη φίλη του
στην πόλη και γυρίζει στο χωριό του κάπου στη
βελγική επαρχία, όπου ζουν οι συνταξιούχοι
γονείς του. Εκεί ξαναβρίσκει τον Julien, τον
παιδικό του φίλο που ζει με τον πατέρα του. Ένα
βράδυ, οι δυο τριαντάρηδες αποφασίζουν να
πραγματοποιήσουν ένα εφηβικό τους όνειρο: να
ταξιδέψουν στον κόσμο και να ζουν κάνοντας
δουλειές του ποδαριού, χωρίς να έχουν
υποχρεώσεις. Με τα χρήματα των γονιών του ο
Simon αγοράζει ένα τροχόσπιτο, αλλά μια βλάβη
τους καθηλώνει. Παρόλ΄ αυτά αποφασίζουν να
«ξεκινήσουν» το ταξίδι χωρίς να κουνηθούν από
τον τόπο τους.
Είσοδος ελεύθερη
Εγγραφή : https://www.eventbrite.com/e/cineclub-registration-33307223803

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασσώ

Απρίλιος/avril 2017

Ciné club 2016-2017

Jeudi 6 avril 2017, 19h00
Après avoir quitté son travail et son amie en
ville, Simon est rentré dans son village natal,
où il a renoué avec Julien, un vieil ami
d’enfance. Les deux trentenaires désœuvrés
décident de réinvestir un vieux rêve
adolescent : partir à l’aventure sur les routes
et vivre de boulots saisonniers... Ils achètent
un camping-car, mais le départ est retardé.
Cette chronique nonchalante dépeint avec
justesse l'ennui de la province et les espoirs
de la jeunesse. Si le pays est plat, le film ne
l'est pas, Le FigaroScope.
Entrée libre
Sur inscription :
https://www.eventbrite.com/e/cine-clubregistration-33307223803

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini Dassault
www.ift.gr
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Έκθεση φωτογραφίας και
οπτικοακουστικού υλικού
«Μνήμες σχολικής ζωής πριν από
τον πόλεμο: Εβραίοι επιζώντες της
Σοά (Ολοκαύτωμα) αφηγούνται»

26 Απριλίου-12 Μαΐου 2017
Εγκαίνια Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, 19:00
Στο
πλαίσιο
εκπόνησης
ερευνητικού
εκπαιδευτικού προφορικής ιστορίας και δικτύωσης
σχολικών μονάδων τα παιδιά του Δημοτικού
Ιδιωτικού Σχολείου της Ισραηλητικής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης
διοργανώνουν
έκθεση
φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού με
θέμα: « Μνήμες σχολικής ζωής πριν από τον
πόλεμο:
Εβραίοι
επιζώντες
της
Σοά
(Ολοκαύτωμα) αφηγούνται ».
Η υλοποίηση της έκθεσης αυτής στην αίθουσα
Αλλατίνη-Ντασσώ υπογραμμίζει τους δεσμούς
αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ του Γαλλικού
Σχολείου, από την ίδρυσή του το 1906, και της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασσώ

Απρίλιος/ avril 2017

Exposition de photos et de matériel
audiovisuel :
« Mémoires de la vie scolaire d'
avant-guerre : des Juifs survivants
de la Shoah racontent »

Du 26 avril au 12 mai 2017
Vernissage, 26 avril, 19h00
Dans le cadre de la réalisation d’un projet
éducatif sur l'histoire orale et la mise en réseau
des écoles, les élèves de l'École privée
Municipale de la Communauté juive de
Thessalonique organisent une exposition de
photo et de matériel audiovisuel : « Mémoires
de la vie scolaire d'avant-guerre : des Juifs
survivants de la Shoah racontent »
La tenue de cette exposition dans la salle
Allatini-Dassault illustre les liens de solidarité et
d’amitié entre l’école française et la
communauté juive de Thessalonique depuis la
création de l’établissement en 1906.

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini Dassault
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Δείτε για τον Μάϊο/ Pour mai 2017

Conversations franco-helléniques de
Ελληνογαλλικές συζητήσεις της
Thessalonique
Θεσσαλονίκης
Le droit du travail a-t-il un avenir ?
Υπάρχει μέλλον για το εργατικό δίκαιο;

Πέμπτη 4 Μαΐου, 18.00
Αμφιθέατρο Δημήτριος Ευρυγένης του Κέντρου
Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου
(Οδός Ικάρων 1, Καλαμαριά, τηλ: 2310486900)
Ο κ. Alain Supiot, καθηγητής στο Collège de
France, διευθυντής της έδρας « Κοινωνικό κράτος
και παγκοσμιοποίηση: νομική ανάλυση των
μορφών αλληλεγγύης » είναι ο προσκεκλημένος
ομιλητής
του
κύκλου
« Ελληνογαλλικές
συζητήσεις της Θεσσαλονίκης », που διοργανώνει
το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Μαζί του θα συνομιλήσει για το θέμα: « Υπάρχει
μέλλον για το εργατικό δίκαιο; » ο κ. Πέτρος
Στάγκος, καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού
Δικαίου, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Συντονισμός:
Χριστίνα
ΔεληγιάννηΔημητράκου, καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου,
Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Jeudi 4 mai, 18h00
Amphithéâtre Dimitrios Evrigenis, Centre de Droit
économique international et européen
(1rue Ikaron, Kalamaria- tel : 2310 486900)
M. Alain Supiot, Professeur au Collège de
France, titulaire de la chaire « Etat social et
mondialisation :
analyse
juridique
des
solidarités » sera l’invité des « Conversations
franco-helléniques
de
Thessalonique »,
organisées
par
l’Institut
français
de
Thessalonique. Dans ce débat avec M. Petros
Stangos, professeur de droit économique
international à l’Université Aristote de
Thessalonique et Vice-Président du Comité
européen des droits sociaux, ils aborderont la
question « Le droit du travail a-t-il un
avenir ? ».
Modération : Mme Christina DeliyanniDimitrakou, professeur de droit comparé à
l’Université Aristote de Thessalonique.
Entrée libre/Traduction simultanée

Είσοδος ελεύθερη/Ταυτόχρονη μετάφραση
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους
φοιτητές.

Des attestations de
délivrées aux étudiants.

Στις 3 Μαΐου, στις 18.00 μμ. στην παλαιά
αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.,
η Noμική Σχολή AΠΘ θα απονείμει τον τίτλο του
επίτιμου διδάκτορα ΑΠΘ στον κ. Alain Supiot.
Στην oμιλία τou, o τιμώμενos καθηγητής Alain
Supiot θα αναπτύξει το θέμα « Σκέψεις για την
εξασθένιση του Κράτους».

Le 3 mai 2017 à 18h, dans la Salle des
Cérémonies de la Faculté de Philosophie, les
insignes de Docteur Honoris Causa de la
Faculté de Droit de l’Université Aristote de
Thessalonique seront remis à M. Alain Supiot.
A cette occasion, M. Alain Supiot prononcera
une conférence publique intitulée « Réflexions

présence

seront

sur le dépérissement de l'État ».
Λίγα λόγια για το Collège de France :
Το Collège de France, δημόσιο Ίδρυμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποτελεί έναν μοναδικό
γαλλικό θεσμό που δεν έχει αντίστοιχό του σε
άλλες χώρες. Από την ίδρυσή του μέχρι και
σήμερα, το περίφημο αυτό ίδρυμα έχει έναν διπλό
προσανατολισμό, την έρευνα και τη διδασκαλία.
Συγκεντρώνει μια ομάδα επίλεκτων (γάλλων και
ξένων) καθηγητών που έχουν διακριθεί με τη
σπουδαιότητα και την πρωτοτυπία των ερευνών
τους σε διάφορες επιστήμες, από τα μαθηματικά,
τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία και την ιατρική,
τη φιλοσοφία και τη φιλολογία, τις κοινωνικές
επιστήμες και την οικονομία, την προϊστορία, την
αρχαιολογία και την ιστορία, τη γλωσσολογία έως
τη μελέτη των μεγάλων πολιτισμών.
http://www.college-de-france.fr

Quelques mots sur le Collège de France :
Le Collège de France, établissement public
d'enseignement supérieur, est une institution
unique en France, sans équivalent à l'étranger.
Dotée depuis sa fondation d'une double
vocation, la recherche et l'enseignement, cette
prestigieuse institution réunit des professeurs
élus (français et d'origine étrangère) qui se sont
distingués, par l'importance et l'originalité de
leur recherche, dans des disciplines allant des
mathématiques à l'étude des grandes
civilisations en passant par la physique, la
chimie, la biologie et la médecine, la
philosophie et la littérature, les sciences
sociales
et
l'économie,
la
préhistoire,
l'archéologie et l'histoire, la linguistique.

Αμφιθέατρο Δημήτριος Ευρυγένης του
Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και
Οικονομικού Δικαίου

Amphithéâtre Dimitrios Evrigenis du Centre
du Droit International, Européen
et Economique

Εκπαίδευση/ Education

Ημέρα Γνωριμίας με το Γαλλικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης

Πέμπτη 27 Απριλίου, 09.00-11.00
Μετα από την πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση
Ημέρας Γνωριμίας, το Γαλλικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης διοργανώνει, για τους γονείς που
επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα ή να
εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, δεύτερη
Ημέρα Γνωριμίας την Πέμπτη το πρωί 27
Απριλίου, 09.00-11.00!
Ο διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα
σας ξεναγήσουν στους χώρους του σχολείου και
θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις!

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασσώ

Απρίλιος/ avril 2017

Nouvelle Journée Portes Ouvertes
Ecole française de Thessalonique

Jeudi 27 avril, 09h00-11h00
Après le succès de la première journée Portes
Ouvertes, l’école française de Thessalonique
organise, à l’attention des parents qui
souhaitent mieux connaître ou inscrire leurs
enfants à notre école, une deuxième journée
Portes Ouvertes jeudi 27 avril, de 09h00 à
11h00 !
Le directeur de l’établissement et les
enseignants vous guideront aux locaux de
l’établissement et seront à votre disposition
pour répondre à vos questions !

Institut français de Thessalonique
Salle Allatini Dassault
www.ift.gr

Εκπαίδευση/ Education
Θερινή κατασκήνωση … στα γαλλικά

Camp d’été … en français

2/7/2017-9/07/2017 & 9/07/2017-16/07
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης οργανώνει
θερινή κατασκήνωση στα γαλλικά, σε συνεργασία
με τις κατασκηνώσεις Yuppi Camp, στην
Κρυοπηγή Χαλκιδικής.
Η κατασκήνωση απευθύνεται σε παιδιά και
εφήβους
από
7
έως
15
ετών.
Κάθε πρωί, τα παιδιά θα παρακολουθούν ένα
γλωσσικό εργαστήριο και στη συνέχεια θα
πραγματοποιούν δραστηριότητες στα γαλλικά.
Την εποπτεία θα έχει το προσωπικό της
κατασκήνωσης καθώς και 3 γαλλόφωνοι
εκπαιδευτικοί, μέλη της παιδαγωγικής μας
ομάδας, που θα διασφαλίζουν ότι τα παιδιά θα
εξασκούν καθημερινά τα γαλλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.yuppi.gr/el/freecamp
Παρουσίαση της κατασκήνωσης:
https://www.youtube.com/watch?v=vH0TuAl6d08
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υπηρεσία σπουδών: 2310 821 231 (111)
Email: cours@ift.gr
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:0016:00

L’Institut Français de Thessalonique organise un
camp linguistique d’été, ouvert aux jeunes de 7
à 15 ans en partenariat avec le Yuppi Camp à
Kriopygi en Chalcidique.
Chaque matin, les enfants suivront un premier
atelier linguistique qui leur permettra de réaliser
ensuite des activités en français. L’encadrement
sera assuré par le personnel du camp ainsi que
par 3 enseignants francophones, membres de
notre équipe pédagogique, qui veilleront à ce
que les enfants pratiquent quotidiennement le
français
Pour plus d'informations :
http://www.yuppi.gr/el/freecamp
Présentation du camp d'été :
https://www.youtube.com/watch?v=vH0TuAl6d08
RENSEIGNEMENTS
ET
INSCRIPTIONS
Service des cours : 2310821231 (111)
Courriel : cours@ift.gr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
09:00 à 16:00

Εκπαίδευση / Education

Καλοκαιρινές δραστηριότητες για παιδιά
3-15 ετών

1η εβδομάδα: 19 Ιουνίου- 23 Ιουνίου 2017
2η εβδομάδα: 26 Ιουνίου-30 Ιουνίου 2017
Τρία προγράμματα για ηλικίες 3-5 ετών, 6-8
ετών και 9-15 ετών. Όλα τα μη γαλλόφωνα
παιδιά θα έρχονται σε συνεχή επαφή με τη
γαλλική γλώσσα, μαζί με τους γαλλόφωνους
μαθητές του Γαλλικού Σχολείου, μέσα από
χειροτεχνίες και παιχνίδια.
Εξαιρετική προσέγγιση για τη μύηση του
παιδιού σε μια ξένη γλώσσα μέσα από
διασκεδαστικές δραστηριότητες.
Καθημερινή προσέγγιση για τη διατήρηση του
επιπέδου της γλώσσας σε μια ευχάριστη
ατμόσφαιρα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με την υπηρεσία σπουδών: 2310.821231 / 111.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Ateliers d’écriture pour enfants de 3 à
15 ans

1ère semaine : 19 juin au 23 juin 2017
2e semaine : 26 juin au 30 juin 2017
3 programmes pour les enfants de 3-5 ans,
les 6-8 ans et les 9-15 ans. Les enfants non
francophones seront immergés dans la langue
française avec les enfants francophones de
l’Ecole Française de Thessalonique à travers
des activités de bricolage et des jeux.
Excellente approche pour initier un jeune
enfant à une langue étrangère à travers des
activités ludiques ou pour maintenir un niveau
de langue dans une atmosphère récréative.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr

Εκπαίδευση / Education
Εντατικά τμήματα για εφήβους

19 Ιουνίου-13 Ιουλίου 2017
Η ύλη ενός εξαμήνου σε 4 εβδομάδες!
Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-14.00
Συμμετοχή: 596 ευρώ
Οι έφηβοι θα προσεγγίσουν και θα διδαχθούν
μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες τη γαλλική
γλώσσα μέσω ελκυστικής διδασκαλίας.Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους, οι οποίοι
επιθυμούν να αποκτήσουν και να αναπτύξουν
γρήγορα δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό
λόγο.
Ελάχιστος αριθμός εγγραφών: 8
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με την υπηρεσία σπουδών: 2310.821231 / 111.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Cours intensifs pour adultes

Du 19 juin au 13 juillet
Le programme d’un semestre en
semaines !
Du 19 juin au 13 juillet 2017
Du lundi au vendredi, de 10h à 14h00
Tarif : 596 euros
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Conçus sur quatre semaines ces cours sont
tournés vers l’apprentissage actuel et
authentique de la langue française.
Ils s'adressent aux adolescents désireux
d'acquérir ou de développer rapidement des
compétences à l'oral comme à l'écrit.
Sous réserve d’un minimum de 8 inscrits.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr

Εκπαίδευση / Education
Εντατικά τμήματα για ενήλικες

6 Ιουνίου-13 Ιουλίου 2017

Cours intensifs pour adultes

Du 6 juin au 13 juillet 2017

Δευτέρα έως Παρασκευή: 17.00-20.00
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που
επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν
γρήγορα δεξιότητες, τόσο στο γραπτό όσο και
στον προφορικό λόγο και η διάρκειά του
ορίζεται σε έξι εβδομάδες.

Du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00
Conçus sur cinq semaines, ils s'adressent aux
adultes désireux d’acquérir ou de développer
rapidement des compétences à l'oral et à
l'écrit.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με την υπηρεσία σπουδών: 2310.821231 / 111.

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le service des cours :
2310.821231 / 111.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Institut français de Thessalonique
www.ift.gr

Σας προτείνουμε / On vous propose
Μηνιαίο ραντεβού
επιτραπέζιων παιχνιδιών
του Συλλόγου των Γάλλων του
εξωτερικού (Adfe)-Θεσσαλονίκη

Απρίλιος / avril 2017
Rendez-vous mensuel
autour de jeux de table
et de société
par Français du Monde – Adfe Thessalonique

6 Απριλίου 2017

Για ερασιτέχνες ηλικίας 7 - 77 ετών.
Συντονιστής: Olivier Caprini.
Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα από τις 18.00 έως
τις 21.00.
Στην καφετέρια του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης.

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Καφετέρια

6 avril 2017

Pour amateurs de 7 à 77 ans.
Animé par Olivier Caprini.
Chaque premier jeudi du mois de 18h à 21h.
À la Cafétéria de l'Institut Français de
Thessalonique.

Institut français de Thessalonique
Cafétéria
www.ift.gr

Σας προτείνουμε / On vous propose

Απρίλιος / avril 2017

Chorale francophone
cHoralia

Γαλλόφωνη χορωδία
cHoralia

Κάθε Τετάρτη 19:00-21:00
Αγαπάτε το τραγούδι; Οι χορωδοί της
γαλλόφωνης
χορωδίας
Θεσσαλονίκης
cHoralia και ο διευθυντής ορχήστρας, Gil
Gourdier-Leroy,
θα
χαρούν
να
σας
υποδεχθούν
στις
πρόβες,
που
πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από 19.00
έως 21.00.
Η cHoralia γιορτάζει φέτος 11 χρόνια
λειτουργίας! Μπορείτε να την ακούσετε στο
Youtube και να τη βρείτε στο Facebook.
Tηλ.
Επικοινωνίας:
6986.662.6586978.607.115

Chaque mercredi 19h00-21h00
Vous aimez chanter ? Alors, n’hésitez pas à
venir assister à nos répétitions et à nous
rejoindre dans une atmosphère chaleureuse !
Nous serons tous heureux de vous accueillir.
Les répétitions de la chorale francophone «
cHoralia » pour la saison 2016/2017
reprennent chaque mercredi de 19h00 à
21h00 à l’Institut Français de Thessalonique –
Salle Nehama au 2ème étage.
Contact : 6986 662 658 - 6978607115

En savoir plus :
Περισσότερα:
https://www.facebook.com/chorale.choralia

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Νεχάμα

Institut français de Thessalonique
Salle Nehama
www.ift.gr

Σας προτείνουμε / On vous propose

Απρίλιος / avril 2017

TV5MONDE
«Η επιλογή του μήνα»

TV5MONDE
« Le choix du mois »

Το διεθνές γαλλόφωνο τηλεοπτικό κανάλι
TV5MONDE σας προτείνει μια επιλογή
προγραμμάτων για τον μήνα Απρίλιο.

La chaîne internationale de télévision
francophone TV5MONDE vous propose un
choix d’émissions pour le mois de avril.

http://europe.tv5monde.com/fr

TV5MONDE

TV5MONDE
http://www.tv5monde.com/

Συνεχίζουν... / Et pour toujours…

Ραδιοφωνική εκπομπή
«Όμορφη πόλη à la française»
με την Πία Μπακογιώργου

Κάθε Δευτέρα 13.00-14.00

Απρίλιος / avril 2017

Émission radiophonique
« Omorfi poli à la française »
de Pia Bakogiorgou

Chaque lundi 13h00-14h00

Όψεις της γαλλικής και γαλλόφωνης μουσικής
κάθε Δευτέρα 13.00-14.00 από τον 958fm της
EΡT3.
Tην
εκπομπή
επιμελείται
και
παρουσιάζει η Πία Μπακογιώργου, με την
πολύτιμη
συνεργασία
του
Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

La radio culturelle Ert3 continue ses
émissions sur 95,8 FM et vous propose, tous
les lundis, de 13h00 à 14h00, de la musique
française
et
francophone
d'hier
et
d’aujourd’hui. L’émission « Omorfi poli à la
française »,
est
présentée
par
Pia
Bakogiorgou, avec le soutien de l’Institut
français de Thessalonique.

Διαδικτυακή ακρόαση:
Sur le net :
http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/

ΕΡΤ3

ERT3

http://webradio.ert.gr/ert3-makedonias/

Συνεχίζουν... / Et pour toujours…

Απρίλιος / avril 2017

Ραδιοφωνική εκπομπή του
Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης από Γάλλους για
Γάλλους, γαλλόφωνους και φίλους
της Γαλλίας

Παρασκευή 31 Μαρτίου
14.00-15.00 στους 100,6
Ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη
Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και
δράσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου!

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λεωφόρος Στρατού 2Α
54640 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 821 231
www.ift.gr

Émission
radiophonique
de
l’Institut français de Thessalonique
par
et
pour
les
Français,
francophones et francophiles de
Thessalonique

Vendredi 31 mars
14h00-15h00 sur 100,6
στο
στις

L’émission radiophonique consacrée à l’école
française de Thessalonique et à la
programmation culturelle et artistique de
l’Institut.

INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE
Leoforos Stratou 2A
54640 Thessalonique
Tél. 2310 821 231
www.ift.gr

