Nyhedsbrev - Februar 2019
Hvad er der sket
den sidste måned
(januar 2019)

Skriv i din kalender

+ Vi flyttede til Fjordgade 8, 9000 Aalborg
+ Vores hjemmeside www.danskru.dk fik sit
nyt design
+ Podcaster - det er noget nyt for os. Lige nu
har vi startet med russiske podcaster.
+ Det var mange aktiviteter på www.dansk.ru vores projekt, som fortæller om dansk historie
og kultur til russere.
+ Aalborg:nu har skrevet en artikel om os

Invitation til åben lektion i russisk
Åben arrangement ”Et skridt til russisk”
Helt gratis 1,5-timers undervisning i russisk. Kom og
prøv at læse russisk!
Dato: d. 12.februar og d. 12.marts
Sted: Fjordgade 8, 9000 Aalborg

Aktuelle Kurser:
Sprog: russisk for begyndere
Dette er fortsætterkurset for dig, der har aldrig lært
russisk, har et begrænset kendskav til sproget eller
havde russisk for flere år siden.
Varighed: 20 timer (10 gange, om mandagen fra 18.00
til 20.00)
Gruppe: 3-6 deltagere
Pris: 1500 kr.
Alle undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen.
Kursusstart: 4. marts 2019

Kultur: Religion i Rusland
Kurset om de mest udbredte religioner i Rusland.
Varighed: 6 timer (2 uger)
Gruppe: 3-5 deltagere
Pris: 1500 kr.
Kursusstart: 26.februar 2019

Rådgivning til Virksomheder:

Vi kan hjælpe med
- at analysere konkrete virksomheder
- give råd og deltage i kommunikation mellem
danske og russiske parter
- fortælle om kultur på vores kurser med
grundlag i kulturforståelse
osv.
Ring til os for at høre, hvordan vi kan hjælpe
dit firma i en konkret situation.

Virksomhedspræsentation
d. 30.marts 2019

D. 30.marts 2019 holder DANSK.RU Communication
reception på Fjordgade 8 i Aalborg. I må komme
forbi, have en kop kaffe og høre hvad det er sket. Det
er lang tid til d. 30.marts, men tiden løber hurtigt. I
må meget gerne notere i sin kalender. Det kommer
mere information om programmet i starten af marts.
Tilmeld dig her, hvis du er på Facebook:
https://www.facebook.com/events/615291632226521/

Individuel undervisning:
Du får mulighed for at vælge et tidspunkt og et
sted, der passer dig.
Priser til private: 150 kr. (45 min) / 250 kr. (90 min)
Priser til erhverv: 325 kr. (60 min)

Kontakter:
DANSK.RU Communication
Fjordgade 8, 9000 Aalborg

Tel. 42 47 38 38
E-mail: russisk@danskru.dk

