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INFORMOJ je la 12a de marto 2016 
 
Nous avons reçu de : 
• MAISON DES DROITS DE L’ENFANT 
« Toute l'équipe de la Maison des Droits de l'Enfant sera heureuse de vous accueillir lors de son prochain loto 
qui se déroulera le vendredi 18 mars à 20h00, à la Salle des Fêtes de Belle-Isle de Châteauroux». Voir affiche 
jointe. 
 

• CHANTS ET DANSES DU BERRY 
Veillée berrichonne « T’chi qu’il a l’Ernest ? », Samedi 19 mars à 20h30 et Dimanche 20 mars à 15H, à la 
maison des A.T.P., parc Balsan à Châteauroux. Voir affiche jointe. 
 

• KHUSLEN 
Invitation au vernissage, le 25 mars à 18h30, de l’exposition « Calligraphie mongole », à l’Espace Art et 
Culture de Déols avec démonstrations, chants et danses. Voir affiches jointes. 
 

• CAROLE LANDAIS - ESPERANTO-LIMOUSIN 
«  Bonjour. Vous trouverez ci-joint la convocation pour l'assemblée générale de l'association, qui aura lieu le 
samedi 19 mars prochain à Uzerche. Amike. Carole ». Voir document joint. 
 

• VSMETANINA 
«  Chu vi volas atingi SEULON por partopreni la 102-an UKon? Estas organizata karavano, kiu startos el 
Moskvo. Estas organizata karavano, kiu startos el Moskvo. Vi vojaghos per Trasiberia fervojo , ghuos la 
pejzaghojn, urbojn, renkontighojn kun esperantistoj de vasta Rusio, ekvidos faman lagon Bajkalo kaj la plej 
foran urbon de Rusio - Vladivostok. La aranghon organizas Rusia Esperantista Unio (REU) kaj Seula Esperanto 
Kulturcentro. Antau la starto estas proponata enhavricha programo en la chefurbo de Rusio - Moskvo. Vin 
atendas neforgeseblaj vidindajhoj , admirindaj historiaj kaj modernaj monumentoj, promenoj kaj ekskursoj, 
renkontighoj kun moskva esperantistaro, belega  moskva metropoliteno. La informo kaj aligho estas chi tie : 
www.esperanto-karavano.info. Bonvenon! Svetlana Smetanina, prezidanto de REU. » 
 

• DIDIER JANOT 
Serĉado de volontuloj por Franca Esperanto-Instituto (FEI). Saluton al ĉiuj, Franca Esperanto-Instituto 
(FEI) estas inter-asocia organizo kiu (interalie) organizas Esperanto-ekzamenojn laŭ FEI-sistemo (alia sistemo 
ol KER-sistemo). Pli da informo troviĝas ĉe franca-esperanto-instituto.net. ……..  
 

• CLAUDE NOURMONT 
« Karaj. De la 11a- ĝis la 16a de aprilo denove okazos staĝo pri tradukado en Bouresse, en Kvinpetalo, 
gvidata de Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio. Kie renkontiĝas diversaj lingvoj, ĉiam necesas 
tradukoj, sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras. Tradukadon necesas aparte 
ekzerci, kaj dum tiu ĉi semajno ni faros ĝuste tion, esperantigante francajn tekstojn plej diversajn. La celo estas 
tradukado altnivela, sed ankaŭ plibonigo de la lingva nivelo en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas 
konduki ankaŭ al lingvolecionoj. Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. La kurso taŭgos 
ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la Atesto pri Supera Lernado de FEI. Restas ankoraŭ kelkaj tagoj por 
aliĝi laŭ la plej favoraj kondiĉoj. Bonvenon en Kvinpetalo ! Claude ».  KVINPETALO Esperanto-Centro, 
Akceptejo kaj poŝta adreso: 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE,  Retadreso: informoj @ kvinpetalo.org 
(forigu la spacojn), Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314,  informoj rilate al tarifoj, aliĝo, praktikaĵoj Vidu 
 http://www.kvinpetalo.org/. 
  

• VINILKOSMO 
Marto 2016. Informletero de Vinilkosmo n-ro 40 pri aktualaj esperanto-muzikoj….Legi lau formato 
HTML enrete, simple alklaku chi tie : http://www.vinilkosmo.com/?newsletter=40&lge=e . 
 
Gxis. 
                           Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


