
Scoala Românească "EuropaNova" vă propune:

- Cursuri de Cultură, civilizatie, limba română şi poveşti
 româneşti pentru copii : sâmbăta de la 10h30 la 13h30, preţ
 50 de euro/copil (25 de euro/frate sau soră )/lună (12 ore de
 curs);

- Cursuri de Engleză pentru copii: duminica de la 10h00 la
 11h00 grupa I şi de la 11h30 la 12h30 grupa II, preţ 25 de
 euro/copil/4 ore de curs;

- Cursuri de Dezvoltare personală pentru copii: sâmbăta de la
 13h30 la 15h00 şi duminica de la 10h00 la 11h30, preţ 15
 euro/copil/şedinţă;

- Cursuri de Franceză (ajutor şcolar - individual): duminica de
 la 11h30 la 12h30, preţ 40 euro/copil/4 ore;

- Cursuri de Pictură dirijată pentru copii (creion, guaşe,
 acuarelă, ulei): miercurea de la 14h30 la 16h30, preţ 25 de
 euro/copil/4 ore;

- Cursuri de Pian & solfegiu pentru copii şi adulţi: vinerea
 începând cu 14h30 şi duminica începând cu 13h30, preţ 40
 de euro/oră pentru un adult (curs privat), 25 de euro/oră
 pentru un copil (curs semi-privat);

- Curs de Incursiune în lumea muzicii - "Comedie muzicală"
 pentru copii: sâmbăta începând cu 16h00,
 preţ 15 euro/copil/2 ore;

- Cursuri de Chitară & solfegiu pentru copii şi adulţi: sâmbăta
 începând cu 15h00, 40 de euro/ oră pentru un adult (curs
 privat), 25 de euro/oră pentru un copil (curs semi-privat);

- Cursuri private şi de grup de Română, Croată, Slovacă,
 Turcă, Greacă, Franceză & Engleză pentru adulţi - informaţii
 la cerere.

EuropaNova este un proiect federator pentru ţările din 
Europa de Est. Asociaţia are sediul în Bruxelles şi susţine 
conferinţe tematice, cursuri de pictură, pian, chitară, solfegiu, 
dezvoltare personală, limba română şi limbi străine, 
evenimente culturale şi promovează turismul românesc pe 
piata belgiană. Asociatia EuropaNova a fost fondata în 
noiembrie 2010 la Bruxelles de către un grup de profesori de 
limbi străine din Europa centrală, orientală si balcanică. În 
prezent, suntem 50 de membri: nu doar profesori, ci şi 
interpreţi, traducatori, antropologi, jurişti si funcţionari ai 
instituţiilor europene. Ceea ce ne reuneste este pasiunea 
pentru lectură, legaturile afective şi intelectuale cu această 
parte de Europa, voinţa de a o face cunoscută în toata bogaţia 
sa plină de contraste, gustul pentru diversitate, dorinţa de 
nou...

Proiectele noastre sunt:

 o librarie multilingva dedicată difuzarii de opere ale autorilor 
din Europa centrală, orientală şi balcanică în limba originală şi 
în traduceri;

 o scoala de limbi straine specializată in predarea/învaţarea 
limbilor ţărilor din această parte de Europa;

 o biblioteca/mediateca ce funcţionează în regim de anticariat 
dar şi cu posibilitatea de a împrumuta cărţi pe baza badge-ului 
de membru;

 un spatiu de întâlniri si dialoguri interculturale între publicul 
occidental şi comunităţile acestor ţări de la Bruxelles;

 o Scoală românească de week-end & Club de lectura dedicate 
copiilor românilor sau proveniţi din familii mixte care locuiesc 
în Belgia;

 perenizarea Festivalului EuropaNova "Terres mythiques", 
festival ajuns deja la ediţia a cincea.


