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ta a l , k u lt u e r e n s k i e d n i s f a n F r y s l â n

Welkom bij de Afûk!
‘De mens maakt taal, taal maakt de mens.’ Taal is één van de meest
fascinerende aspecten van onszelf, als individu en als groep. Dagelijks
raakt taal bijna alles waarmee we te maken hebben. Taal, een fascinerend
verhaal.
Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal kunnen verstaan? Of wilt u
voor uw werk Fries kunnen spreken? De Friese taal leren verstaan, lezen en
spreken; de Afûk helpt u daar graag bij.
In deze brochure vindt u het cursusprogramma voor 2017 en 2018. Bent u
Friestalig en wilt u Fries leren schrijven? Kies dan voor de cursus ‘Skriuw mar
Frysk’. Als u geïnteresseerd bent in de cultuur & taalgeschiedenis, dan kunt u
deelnemen aan de nieuwe cursus ‘Frysk & Fryslân’.
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Op de website kursus.afuk.nl vindt u alle cursussen. Daar staan de cursussen
met startdatum en locatie vermeld en kunt u zich inschrijven. Voor vragen
neemt u contact op met Lineke Kuiper, e-mail: l.kuiper@afuk.nl of telefonisch 058-234 30 79.

8911 DH Ljouwert
ynfo@afuk.nl

In 2018 is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa en bestaat de
Afûk 90 jaar. Dat vieren we graag samen met u. We hopen u dan ook in dit
bijzondere culturele seizoen te mogen begroeten!

afuk.frl

Mei freonlike groetnis,

tel: (058) 234 30 79

kursus.afuk.nl
learmarfrysk.nl

Koen Eekma
directeur

Cu rsu ssen voor niet-Friesta ligen

PraatmarRaak

Conversatie - 6 lessen
PraatmarRaak is een cursus voor diegene die het Fries spreken beheerst, maar
zich daar in de praktijk niet zeker bij voelt en meer wil oefenen. In deze cursus
werkt u aan uw zelfvertrouwen, zodat het gemakkelijker wordt Fries te spreken.

Spoedcursus Fries
Wilt u in korte tijd Fries leren verstaan en lezen? Of kunt u het Fries al goed
verstaan en wilt u het leren spreken? De Afûk biedt u de mogelijkheid om zeer
intensief het Fries te leren. Op Terschelling wordt u onder leiding van ervaren
docenten in een kleine groep ‘ondergedompeld’. Er zijn twee cursusweken,
één in november 2017 en één in maart 2018.

LearmarFrysk
Verstaan en Lezen

U verblijft tijdens deze cursus op de Folkshegeskoalle Schylgeralân. Naast de
lessen is er gelegenheid voor het ontdekken van de natuur en cultuur van het
eiland. De kosten voor één midweek Spoedcursus zijn € 995,-, inclusief reisen verblijfskosten. Meer informatie over de Spoedcursus vindt u op de website
kursus.afuk.nl. Meer informatie over de Folkshegeskoalle Schylgeralân vindt u
op www.folkshegeskoalle.nl.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die de Friese taal wil leren verstaan en
lezen. U leert de woordenschat en grammatica. Door Friese teksten te lezen en
er nauwkeurig naar te luisteren leert u de taal snel. Na afloop van deze cursus
kunt u een gesprek in het Fries goed volgen en Friese teksten lezen. De basiscursus, module 1 bestaat uit 10 lessen. Na module 1 kunt u aansluitend kiezen
voor deelname aan de vervolgcursus LearmarFrysk-module 2.

PraatmarFrysk
Spreken

De cursus PraatmarFrysk is voor diegene die het Fries kan verstaan en lezen en
nu zelf de taal wil leren spreken. Bij de eerste lessen worden u nog voorbeeldzinnen aangereikt, maar gedurende de cursus traint u uw eigen woordenschat.
De basiscursus PraatmarFrysk-module 1 bestaat uit 10 lessen. Na module 1
kunt u uw spreekvaardigheid en woordenschat uitbreiden en versterken door
te kiezen voor de vervolgcursus PraatmarFrysk-module 2.
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Cursus op maat

Voor bedrijven, instellingen en gemeenten
Is de taal die u spreekt een deel van uw identiteit? Maakt u optimaal gebruik van
de rol van taal in uw werk? Spreekt u altijd dezelfde taal? Word taalbewust.
De Afûk kan voor bedrijven, instellingen en gemeenten een cursus op maat
organiseren. In overleg stellen we een programma samen, op basis van de
wensen en behoeften van de organisatie. Hierbij wordt vanzelfsprekend
rekening gehouden met het niveau van de deelnemers.
Verderop in deze brochure vindt u informatie over een aantal Friestalige
workshops. Bent u nieuwsgierig naar meer mogelijkheden voor een cursus
op maat, neemt u dan gerust contact met ons op via www.afuk.frl of via het
e-mailadres: ynfo@afuk.nl.

Cursus Zelfstudie Fries
Verstaan en Lezen

Geen tijd om een groepscursus te volgen? Dan is een cursus Zelfstudie Fries voor
u een prima alternatief. U begint wanneer het u uitkomt en maakt de lessen in
uw eigen tempo.
Kiest u voor thuisstudie, dan zijn er twee mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen
om met het online leerplatform eduFrysk aan de slag te gaan, maar u kunt er
ook voor kiezen om met cursusboeken en eduFrysk te beginnen.

EduFrysk
EduFrysk, het online leerplatform voor de Friese taal, biedt u de mogelijkheid om
geheel zelfstandig via internet te leren. U vindt er het lesmateriaal van de cursus
en daarnaast duizenden teksten, liedjes, video’s, interactieve oefeningen en
educatieve games waarmee u Fries leert.
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Programma
Het cursusseizoen heeft twee startmomenten, in oktober en februari.
De groepscursussen bestaan uit 10 lessen. De lessen vinden wekelijks plaats,
met uitzondering van de schoolvakanties. De lessen duren 2 uur en worden
’s avonds gegeven van 19.30 – 21.30 uur. Op aanvraag kan een cursus ook
gedurende het jaar georganiseerd worden, mits er minimaal 8 deelnemers zijn.
Bij alle groepscursussen wordt door een gediplomeerde docent les gegeven.
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat voor deelname (80%) en
het succesvol volgen van de cursus.

Locaties
Een cursus volgt u meestal in één van de grote plaatsen in Fryslân, zoals
Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek, Dokkum of Franeker.
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Cursussen voor niet-Friestaligen

Kursussen foar Frysktaligen

LearmarFrysk - module 1
Beginnerscursus Verstaan en Lezen

e 110,-

10 lessen

SkriuwmarFrysk - module 1
Basiskursus Skriuwen

e 110,-

10 lessen

LearmarFrysk - module 2
Vervolgcursus Verstaan en Lezen

e 110,-

10 lessen

SkriuwmarFrysk - module 2
Ferfolchkursus Skriuwen

e 110,-

10 lessen

PraatmarFrysk - module 1
Beginnerscursus Spreken

e 110,-

10 lessen

Frysk & Fryslân - module 1
Taal, Skiednis en Kultuer

e 115,-

10 lessen

PraatmarFrysk - module 2
Vervolgcursus Spreken

e 110,-

10 lessen

Frysk & Fryslân - module 2
Ferfolchkursus Taal, Skiednis en Kultuer

e 115,-

10 lessen

Spoedcursus Fries
Verstaan, Lezen en/of Spreken

e 995,-

midweek

Akte & Didaktyk oplieding
e 500,Kursus foar it foech Frysk (kosten per jier € 250,00)

2 jier

PraatmarRaak
Conversatiecursus

e 60,-

6 lessen

Literatuer
Fryske boeken lêze en beprate

e 55,-

6 lessen

Privécursus
Verstaan, Lezen en/of Spreken

prijzen en aantal lessen in overleg

Skiednis en Literatuer
Mei gastsprekkers en boekbesprekken

e 75,-

6 lessen

e 25,e 54,75

online kursus
ynkl. ferstjoerskosten

e 25,-

1 jierabonnemint

e 65,-

3 lessen

Zelfstudie Fries Verstaan en Lezen
• 1 jaarabonnement op eduFrysk
• met cursusboeken en eduFrysk
Cursus op Maat
Verstaan, Lezen en/of Spreken
Fries Schrijven

e 25,online cursus
e 59,95		
incl. verzendkosten
prijzen en aantal lessen in overleg

Kursus Selsstúdzje Frysk Skriuwen
• 1 jierabonnemint op eduFrysk
• mei kursusboeken en eduFrysk
Taalreis troch Europa
Stavering & Grammatika

Koarte kursussen en workshops
Taalniveaucheck
Maak online de niveautest en bekijk welke cursus het beste bij u past. Voor alle
actuele informatie: kursus.afuk.nl

Inschrijven
Schrijf u in voor een cursus via de website kursus.afuk.nl of bel voor meer informatie
naar de Afûk, tel. 058-234 30 79. Alle genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal.
Prijswijzigingen vanaf 1 januari 2018. Bij uw aanmelding krijgt u één jaar gratis
toegang tot eduFrysk.

Opfryskkursus
Werhellingskursus Frysk Skriuwen

Workshop Frysk Skriuwen
e 20,- p.p.
Foar redaksjeleden fan doarpskranten, doarpswebsiden

3 oeren

Gastfrij Frysk
Foar ûndernimmers en ûndernimmersferieningen

e 25,- p.p.

2,5 oeren

Language Awareness
Foar bedriuwen, oerheden, oare belangstellenden

op oanfraach

1 deidiel

Dat wie doe sa
fergees
Foar frijwilligers, mantelsoargers en soarchprofessionals
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2 oeren
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kursussen foar Frysktaligen

Frysk & Fryslân

Taal, Skiednis en Kultuer
Hawwe jo aardichheid oan taal, skriuwen en kultuer? Dan biedt dizze kursus
jo mear ferdjipping. De klam leit op it goed en linich brûken fan skriftlik Frysk.
De kursus Frysk & Fryslân-module 1 mei 10 lessen jout omtinken oan taaleigen
en ynterferinsjes. Tagelyk komt tematysk in grut ferskaat oan aspekten fan de
Fryske taal en kultuer oan ’e oarder. Dêr heart in earste oriïntaasje op de Fryske
skiednis en literatuer by. Jo kinne nei dizze kursus fierder mei module 2.

Taalreis troch Europa

Stavering & Grammatika – 1 jierabonnemint
De Taalreis troch Europa is geskikt foar eltsenien dy’t graach de Fryske stavering
en grammatika yn ’e macht krije wol. It is dêrom wichtich dat jo it Frysk al
ferstean en lêze kinne. De Taalreis is in online programma en foar € 25,ûntfange jo in jierabonnemint.

SkriuwmarFrysk
Skriuwen

Frysk skriuwen is net sa dreech as faak tocht wurdt. Jo witte grif mear as jo
tinke. Dat sille jo learendewei ek fernimme. Dizze kursus bestiet út 10 lessen en
is geskikt foar wa’t it Frysk al ferstean en lêze kin en no ek it Frysk skriuwen yn
’e macht krije wol.
Nei it folgjen fan module 1 kinne jo fierder mei de ferfolchkursus SkriuwmarFrysk-module 2 (10 lessen). Yn module 2 komme wurdskat en grammatika, en
nijsgjirrige taalsaken oan ‘e oarder. Alle ûnderdielen hawwe as doel it skriuwen
hieltyd makliker en aardiger te meitsjen.
Nei ôfrin fan it folgjen fan SkriuwmarFrysk-module 1 en 2 kinne jo meidwaan
oan it Fryslân A-eksamen.
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Op reis leare jo taalregels, wurkje jo oan de wurdskat, binne der filmkes mei útlis
en oefeningen om josels te testen. Doch de Taalreis troch Europa; in reis om nea
te ferjitten!

Akte & Didaktyk - oplieding dosint Frysk
wurd in ynspirearjende dosint Frysk!

De taal en kultuer fan Fryslân oerbringe? Wurd dosint foar folwoekseneedukaasje by de kursussen fan de Afûk. By de NHL Hogeschool kinne jo de
twajierrige oplieding Akte & Didaktyk folgje.
Yn twa jier tiid leare jo alles oer de Fryske taal, oer hoe’t minsken in taal leare,
it lesjaan yn groepsferbân, de didaktyske feardichheden en rinne jo staazje.
Wolle jo mear witte oer dizze kursusmooglikheid en it foech foar dosint Frysk?
Sjoch op de webside: kursus.afuk.nl.
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Selsstúdzje Frysk
Skriuwen

Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne om in kursus yn groepsferbân te
folgjen, bestiet ek de mooglikheid om in selsstúdzjekursus Frysk Skriuwen te
dwaan. Jo kinne dan begjinne wannear’t it útkomt en de lessen kinne yn eigen
tempo útwurke wurde.
Der binne twa selsstúdzjemooglikheden. Of de online kursus Frysk skriuwen mei
eduFrysk en in jierabonnemint op it digitale learplatfoarm foar de Fryske taal.
Of jo geane oan ’e slach mei kursusboeken én eduFrysk.

EduFrysk
EduFrysk is it online learplatfoarm foar de Fryske taal. Jo fine op eduFrysk it lesmateriaal fan de kursus en dêrneist tûzenen teksten, ferskes, fideo’s, ynteraktive
oefeningen en edukative games.
It ôfwikseljende oanbod op it learplatfoarm soarget derfoar dat jo kontinu
dwaande binne mei it kombinearjen fan harkjen en lêzen, wêrtroch’t in goed
wurdbyld foarme wurdt. Dêrneist kinne jo bygelyks it skriuwen leare troch it
meitsjen fan diktees. De makke diktees wurde fuortendaliks troch it systeem
neisjoen.
By de ynskriuwing foar in groepskursus ûntfange jo fergees in jierabonnemint
op eduFrysk.

kursus.edufrysk.nl

websjop.afuk.nl
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workshops

Gastfrij Frysk
Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’t jo dat
oerbringe kinne op jo gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk
lit jo op ‘e nij sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de streek, de taal
en de eigen identiteit en leart jo hoe’t jo dat op in natuerlike en autentike wize
oerbringe kinne op jo gasten.
Doer 2,5 oere
Kosten € 25,- per dielnimmer
Foar
ûndernimmers en ûndernimmersferieningen
Mear ynformaasje oer Gastfrij Frysk is te finen op praatmarfrysk.nl.

Language Awareness

Workshop Frysk Skriuwen

Meitsje jo optimaal gebrûk fan de rol fan taal yn jo wurk? En passe jo jo oan
oan dyjinge dêr’t jo mei prate of fine jo dat dyjinge him oan jo oanpasse moat?
Is de taal dy’t jo prate in diel fan jo identiteit en prate jo oeral deselde taal?
Op al dy fragen wurdt yngien mei de workshop Language Awareness.
Wurd taalbewuster en doch der jo foardiel mei!

In middei of jûn ynspiraasje opdwaan oer en foar it brûken fan it Frysk? Hâld in
workshop Frysk Skriuwen. Stiet der in ‘f’ of in ‘v’ yn dat wurd? En wannear no in
‘s’ of in ‘z’? Wat is de taalregel by ‘û’ en ‘oe’? Yn de workshop steane soksoarte
fan fragen mei de antwurden sintraal.

Doer 1 deidiel
Kosten op oanfraach
Foar
bedriuwen, oerheden, oare belangstellenden

Underdielen fan de workshop binne: de staveringswizigingen (fan 2015); in
diktee en in tekst skriuwe. En dêrneist taaleigen, mei stikjes bygelyks út jo
doarpskrante. As ôfsluting in ûnderdiel mei sprekwurden en in kwis. En fansels
geane jo nei hûs mei in protte tips.

Dat wie doe sa

Doer 2,5 - 3 oeren
Kosten € 20,- per dielnimmer
Foar
bygelyks redaksjeleden fan doarpskranten en doarpswebsiden

Werkenbere lokaasjes, beroppen fan doe, tradysjes en ferhalen yn de taal fan de
regio en yn byld brocht mei autentyk materiaal. Foar elkenien dy’t belangstelling
hat foar it ferline, mar benammen foar âlderen, biedt Dat wie doe sa materiaal
foar partikulier gebrûk of foar groepsaktiviteiten. Kom yn ’e kunde mei Dat wie
doe sa en lear oer it belang fan taal yn ’e begelieding fan en (mantel)soarch foar
âlderein.
Doer 2 oeren
Kosten fergees
Foar
frijwilligers, mantelsoargers en soarchprofessionals
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Afûk
In 2018 is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa en bestaat de
Afûk 90 jaar. Dat vieren we uiteraard graag samen met u. Dicht bij de scheve
toren Oldehove en grenzend aan het prachtige stadspark de Prinsentuin, vindt
u de Afûk boek- en kadowinkel aan de Boterhoek 3 in Leeuwarden. En in deze
brochure vindt u het cursusprogramma Fries 2017-2018.
Op de website vindt u de taalniveaucheck, en kunt u bepalen welke cursus het
beste bij u past. Daarnaast staat alle actuele informatie met data op de website,
en kunt u zich daar inschrijven voor een cursus bij u in de buurt. We hopen u in
dit bijzondere culturele seizoen te mogen begroeten!
In de boek- en kadowinkel vindt u de mooiste boeken in het Fries geschreven,
en veel boeken die over Fryslân zijn geschreven. De collectie bestaat o.a. uit
een groot aanbod aan kinder- en jeugdboeken, prentenboeken, romans en
literatuur. Er zijn originele kraamcadeaus, souvenirs, Friese ansicht- en wenskaarten, cd’s en dvd’s. Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.30 - 17.00 uur

tel. (058) 234 30 79
ynfo@afuk.nl
foarmjouwing: Ruitervorm, De Jouwer

