
   Obchody Swięta Frankofonii w Toruniu i Grudziądzu 

 

Frankofonia jest świętem języka francuskiego i kultur krajów, w których obywatele 

posługują się językiem francuskim. Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (OIF) 

ustanowiła dzień 20 marca Dniem Frankofonii. Z tej okazji na całym świecie w marcu 

i kwietniu juz od 14 lat organizowane są liczne imprezy, które mają na celu 

przybliżyć szerokiej publiczności język oraz kulturę krajów frankofońskich. 

W Polsce przeróżne instytucje kulturalne, szkoły wyższe, ponadgimnazjalne oraz 

podstawowe od wielu lat włączają się w obchody Święta Frankofonii. 

 

W programie toruńskiego święta Frankofonii: Festiwal Francophonic- koncert 

zespołu francuskiego L’Herbe Folle, konkursy dla uczniów szkół; recital piosenki 

francuskiej, prezentacja wydawnictwa Didier FLE, kinowy seans filmowy, wieczory z 

filmem kanadyjskim i francuskim, wykład, wieczór taneczny z muzyką frankofońską, 
pokaz kulinarny- kuchnia francuska oraz imprezy towarzyszące w Grudziądzu.   

 

Zapraszamy na koncert zespołu L’Herbe Folle dnia 12 marca o godz 20.00 w klubie 

Od Nowa. 

  

L’Herbe Folle to francuska grupa, tworzona przez czterech uzdolnionych muzyków, 

którzy w swojej twórczości łączą różne inspiracje muzyczne, nie boją się 
eksperymentować i wprowadzają słuchaczy w dobry nastrój. Ich muzyka to 

niesamowita mieszanka jazzu, rocka, dubu, muzyki inspirowanej dźwiękami Europy 

Wschodniej i muzyki cygańskiej.  

Muzyka L’Herbe Folle jest lekka i frywolna, a szczere i zabawne teksty opowiadają o 

życiu, relacjach międzyludzkich i uczuciach. Śpiewają nie tylko po francusku, ale 

również po polsku- perkusista  zespołu jest zafascynowany naszym krajem. 

Koncert L’Herbe Folle odbywa się w ramach Festiwalu Francophonic 2009 

organizowanego z okazji święta języka francuskiego. W Toruniu Festiwal 

Francophonic gości po raz pierwszy, a koncert wpisuje się w obchody Święta 

Frankofonii w naszym mieście. 

  

Organizatorem Swięta Frankofonii jest Alliance Franaise, Ambasada Francji w Polsce-

Biuro Attaché w Toruniu przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa oraz Urzędu Miasta Torunia. 

 

Partnerzy:Ambasada Kanady w Polsce, Centrum Badań Kanadyjskich na UMK, 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu, Klub Od Nowa, Pub Česky 

Sen, Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu, I Liceum 

Ogólnokształcące w Grudziądzu 

 

   Patronat Honorowy nad obchodami święta Frankofonii objął Marszałek    

   Województwa oraz Prezydent Miasta Torunia. 

   

  Imprezy w ramach Święta Frankofonii odbywać się będą w dniach 12-28 marca    

  2009.Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. 

  

  Więcej informacji: Alliance Française przy UMK, Biuro Attaché Ambasady Francji,   

ul. Kopernika 20, tel. 056 6220440, 056 6510142,  www.aftorun.umk.pl 

 


