Nog even snel voor de vakantie je talenkennis opfrissen? Kom dan naar Talencafé
Gouda! Op iedere eerste woensdagavond van de maand zitten we vanaf 19:30u klaar met
onze landenvlaggetjes bij Grand Café Central en is iedereen van harte welkom!
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Talencafé Gouda is opgericht in maart 2017 en is voor iedereen die mensen wil
ontmoeten en een taal wil spreken/onderhouden/oefenen of dat nu Spaans, Duits, Grieks,
Russisch, Italiaans, Turks, Arabisch, Pools, Deens, Portugees, Frans, Duits, Engels of
welke taal dan ook is. Het aanbod aan talen verschilt per keer, afhankelijk van de
bezoekers en de talenkennis die zij met zich meebrengen. Bij minimaal twee sprekers kan
iedere taal gepraktiseerd worden.
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Er zijn ter plekke vlaggetjes beschikbaar die op tafel gezet kunnen worden om aan te
duiden welke taal daar voornamelijk wordt gesproken.
Niets moet, alles mag! Entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
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We zitten bij Grand Café Central indien mogelijk in de Art Décozaal maar sowieso zónder
achtergrondmuziek om elkaar goed te kunnen verstaan.
Je bent van harte welkom, we zien je graag tegemoet!
Hartelijke groet,
Hilda, Alexandra en Mascha
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Wil je op de hoogte blijven van alle (culturele) activiteiten in Gouda meld je dan aan voor de wekelijkse
nieuwsbrief op Gouda Bruist (https://goudabruist.nl/nieuwsbrief)
Voor meer informatie specifiek over Talencafé Gouda kun je mailen naar: hvanmansum@yahoo.fr
of check
https://www.facebook.com/TalencafeGouda/
https://goudabruist.nl/project/9075/talencaf%C3%A9-gouda
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