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Vorige zomer vond in Debrecen voor het eerst de Comenius Zomercursus 
Nederlandse Taal en Cultuur plaats. Het project, dat een groot succes 
bleek, werd opgestart met de bedoeling er elk jaar op een andere plek een 
vervolg aan te geven. We zijn verheugd u te kunnen melden dat de 
zomercursus dit jaar plaatsvindt in Brno, van maandag 30 juni tot woensdag 
9 juli.  
 
 
De Comenius Zomercursus 2008 in Brno staat in het teken van het Nederlandse 
en Vlaamse theater. Rollenspel, dialoog en improvisatie zullen in de lessen 
taalverwerving een plaats krijgen. Vier enthousiaste moedertaalsprekers van 
de Universiteit van Amsterdam en van de Katholieke Universiteit Leuven, die 
ervaring hebben met deze lesmethode, hebben hun medewerking toegezegd. 
 
 
In het kader van het thema van de zomercursus worden enkele activiteiten 
georganiseerd. De studenten krijgen de mogelijkheid om samen een 
toneelstukje in te oefenen, er komt een gastcollege over het onderwerp 
theater, én de studenten krijgen in Brno een Nederlandse of Vlaamse 
theatervoorstelling te zien.  
 
 
Voor studenten die van theater houden is de zomercursus in Brno in het 
bijzonder interessant. Maar ook studenten die in de eerste plaats hun 
Nederlands willen verrijken zijn welkom. De cursus is vooral bedoeld om 
gemotiveerde studenten die net uit de boot vielen bij de zomercursussen 
Nederlands in Gent, Hasselt of Zeist, de mogelijkheid te bieden om gratis 
een intensieve taalcursus Nederlands te volgen bij Nederlandse en Vlaamse 
docenten.  
 
 
Geinteresseerde studenten vullen bijgevoegd aanmeldingsformulier in en 
schrijven een korte motivatiebrief (instructies staan in het formulier), en 
leveren die in bij de eigen vakgroep. Op basis van die formulieren en 
brieven stelt elke vakgroep een voorkeurslijst samen. Deze lijst wordt 
samen met de aanmeldingsformulieren en motivatiebrieven vóór 1 mei 
opgestuurd naar het volgende adres:  
 
 
Alexandra Andreasová  
 
ÚGNN 
 
Arna Nováka 1 
 
602 00 Brno 
 
Tsjechië  
 
 
Er zijn in totaal veertig plaatsen. Belangrijk is dat de studenten lid 
moeten zijn van de vereniging Comenius om aan de Zomercursus in Brno deel 
te kunnen nemen. Meer informatie hierover vind je op de volgende link: 
http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Comenius/Algemene_informatie/Lidmaatschap/ 
 
 


