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Etiquette, altijd en overal !
door
Albert Amez
Donderdag, 16 juni 2011 om 15.00 uur in het
Vlaams Ontmoetingscentrum
"De Gulden Spoor"
't Zand 22 - 8000 Brugge
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Etiquette is volgens Van Dale: "Het geheel van beleefdheidsregels en
omgangsvormen".
Etiquette had de afgelopen decennia een wat stoffig karakter, maar dat
verandert snel.
Daar waar mensen met elkaar omgaan is rekening houden met elkaar en
met wat gebruikelijk is voor alle betrokkenen erg plezierig.
Nu er een hernieuwde interesse blijkt te bestaan voor normen en waarden
kan etiquette daarbij een rol spelen die verrijkend werkt.
Ook omdat het leven nu eenmaal toch plezieriger is voor iemand die zich in
elk gezelschap en in elke situatie thuis voelt.
Albert Amez zal volgende zaken behandelen: Hoffelijkheid, algemene
omgangsvormen, begroeten, ziekenbezoek, emoties, assertiviteit,
kledingcode, ontvangen van gasten, tafeldekken, tafelschikken,
tafelconversatie, bedienen en afruimen, enz.
Albert Amez is ceremoniemeester, wijnconsulent, Ridder in de Orde van
Bourgogne, Officier in de Orde van Champagne.
Kortom een boeiende voordracht, waarop wij ook heel graag uw vrienden en
kenissen verwelkomen.

Het bestuur van INFORMATIVA wenst u allen een voorspoedige zomer. Noteer
nu alvast in uw agenda
15 september: Van Franschmans en Walenmannen door Dirk MUSSCHOOT
20 oktober: De pest in Vlaanderen door Albert CLARYSSE
17 november: Surgiens, vroede vrouwen en dulle lieden door Jozef DERUYTERE
15 december: Bedenkingen bij de Eerste Wereldoorlog door Fons WAELPUT
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