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INFORMOJ je la 17a de majo 2016
Staĝoj
Nous avons reçu :
• ESPERANTO LOIRET
Stage d'espéranto à Fleury les Aubrais, dimanche 22 mai, de 10h à 16h, à la salle des Marronniers
Comme tous les mois, nous organisons un stage d'espéranto à Fleury, dans une dizaine de jours : dimanche
22 mai, de 10h à 16h, salle des Marronniers. Ce stage est ouvert à tous : vous pouvez venir, quel que soit
votre niveau. Comme d'habitude, il y aura un peu de théorie, un peu de chants, un peu de jeux, un peu de
vidéos... (et un repas au milieu : apportez votre pique-nique).
Plusieurs personnes ont eu du mal à trouver la salle des Marronniers. C'est vrai qu'elle est difficile à trouver
lorsqu'on ne la connait pas. Cette salle est au rez-de chaussée d'un immeuble d'habitation, en haut de quelques
marches. Si vous venez en tram, il faut descendre à l'arrêt Lamballe, puis continuer à pied vers le terminus
"Jules Verne", à droite de l'avenue des Cosmonautes. Aussitôt après le carrefour entre l'avenue des Cosmonautes
et le boulevard de Lamballe, il y a un parking à droite : entrez, passez sous un porche au fond du parking, et la
salle des Marronniers est tout de suite après le porche à gauche. Si vous venez par la route en voiture, la
première difficulté sera de garer le véhicule, parce que le dimanche matin est jour du marché de Lamballe.
Ensuite, suivez les mêmes indications que précédemment. Si vous venez à vélo, vous pourrez le mettre dans la
salle. Voir plan ci-joint. Pierre Dieumegard, esperanto.loiret@free.fr
• CLAUDE NOURMONT
« Karaj. La esperanta kulturcentro Kvinpetalo denove proponas al vi malkovron de la naturo en kaj apud
Bouresse, en Puatuo (je trideko da kilometroj de Poitiers). La staĝo okazos ĉi-foje komence de la somero, de
la 20a ĝis la 24a de junio. Ni invitas vin promeni tra naturo kaj Vikipedio sub gvido de Alain Favre,
elstara fakulo pri fungoj. Tiu staĝo havos du aspektojn : Ni promenos en naturo kaj malkovros speciojn de
vivuloj : plantoj, fungoj, bestoj, kaj ankaŭ interesajn mediojn. Ni verkos artikolojn por Vikipedio pri la sama
temo, studante la jam ekzistantajn – kiujn eventuale oni ankaŭ provos plibonigi. Venu do bone ekipite – ŝue,
vestaĵe, kaj se eble komputile. Tiu staĝo taŭgas ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo "Sciencoj kaj Tekniko" de
la Atesto pri Kapableco de FEI. 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 / kvinpetalo.org .
GRAVE: Se vi aliĝas minume unu monaton antaŭe, vi ĝuos specialan rabaton. Profitu ĝin: por la staĝo
« Promeni tra naturo kaj Vikipedio » restas ankoraŭ kelkaj tagoj (ĝis 19a de majo) por ĝui tiun rabaton.
Bonvenon en Kvinpetalo! Claude Nourmont. »
• BERTO SUMAN
« GRAVA INFORMO POR LA TURISMA SEMAJNO en GRESILLON (FRANCIO) de la 12a ĝis la 17a
de junio 2016.
Ĉar tro malmultas la aliĝintoj por uzi buseton kaj profesian ĉiĉeronadon, Jannick mem ŝoforos kaj ĉiĉeronos por
la programo kiun ŝi mem preparis por 2016.
La prezoj do malaltiĝis: por unupersona litĉambro 350 € / por dupersona litĉambro 280 € / por plurpersona
litĉambro 250 €.
Informoj rete en gresillon.org/s1. Jen la programo (ankaŭ alkroĉite) :
Programo de la turismaj ekskursoj 2016 de lundo 13a de junio ĝis ĵaŭdo 16a de junio
- Lundo : Baugé matene kaj Angers postagmeze
- Mardo : Plessis-Bourré matene kaj domo de Rabelais kaj Chinon posttameze
- Merkredo : tuttaga ekskurso al Langeais, Balzac rezidejo, kastelo Azay-le-Rideau (tagmanĝo en restoracio)
- Jaŭdo : tuttaga ekskurso al la iama domo de Ronsard, la urbo Amboise kaj la kastelo Chenonceau (tagmanĝo
en restoracio). »
Voir le programme complet dans le document joint.
Gxis.

Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

