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INFORMOJ je la 22a de julio 2015
NATHALIE DUBRULLE nous fait savoir :
« 2 brazilanoj estos ĉe mi inter la 2a kaj la 6a de augusto, kaj oni povas kontakti min por scii la
programon : 02.54.01.11.28. Le téléphone a un répondeur, mais appeler seulement à partir du 1er août au
soir, pour cause de participation au congrès à Lille. »
Rappel : voir sur Espéranto-Indre, le compte-rendu de la visite de Zhang Fude et la participation de
Nicole et Nathalie au congrès de Lille.
Nous avons reçu de :
• CLAUDE NOURMONT
« La programo de la 100-a UK en Lillo estas nun konsultebla en diversaj formoj en la kongresa retejo:
http://www.uea.org/kongresoj. Alproksimiĝas la UK…kaj feliĉe finpretiĝas multaj eroj de la programo.
La arta teamo de Lille2015 dissendas la jenan mesaĝon : la Arta Programo de la 100a UK .
Lille2015 alireblas en ĉi tiu blogo : http://www.ipernity.com/blog/vinilkosmo/1109328
Alklakante la fotetojn aperas priskribo pri la artistoj. La programo estas aparte riĉa kaj proponas tutan gamon
da spektakloj. Estas entute kvindeko da spektakloj. »
AUTRE CONGRES INTERNATIONAL : CELUI DE SAT-AMIKARO
La 88a kongreso de sat okazos de la 08a ĝis 15a de aŭgusto 2015 en Nitro, Slovakio.
RENCONTRES EN FRANCE :
• GRESILLON
« Lingvoj kaj kulturoj de l’ mondo de sabato, 1-a ĝis sabato, 8-a de aŭgusto 2015
Ĉeestas preskaŭ neniu franco, nur 1 krokodilo en la salono (foto). Informoj en http://gresillon.org/s3, aliĝo
en http://gresillon.org/alighos.
5e Semaine festive pour enfants, jeunes, familles, du samedi 8 au dimanche 16 août 2015. Jeux, baignade,
travaux manuels, sport, fabrication de marionnettes, musique....Cours d'éspéranto avec Radojica Petrović
(Serbie), Nina Danylyuk (Ukraine), Jean-Luc Kristos (Auverngne)
Informations dans http://gresillon.org/s4fr, inscriptions dans http://gresillon.org/inscriptions, Informoj
en http://gresillon.org/s4, aliĝo en http://gresillon.org/alighos. »
• BOURESSE
« Aŭgusto 10a-14a : Promeni tra naturo kaj Vikipedio. Tiu staĝo havos du aspektojn :
1) Ni promenos en naturo kaj malkovros speciojn de vivuloj : plantoj, fungoj, bestoj, kaj ankaŭ interesajn
mediojn. 2) 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. Gvidanto : Alain
Favre. Renseignements : http://www.kvinpetalo.org/. »
• PLOUEZEC
« C’est avec plaisir que nous vous invitons du 15 au 22 Août 2015 pour des rencontres espérantistes
studieuses du point de vue linguistique mais surtout joyeuses & amicales. » www.pluezek-esperanto.net/.
Journée de l’espéranto
La journée de l’espéranto a lieu tous les ans dans le monde à l’occasion de l’anniversaire de la parution
du premier livre sur l’espéranto, le 26 juillet 1887. Ce jour-là, Ludwick Lejzer Zamenhof, médecin
ophtalmologiste polonais, publie à 28 ans le « Premier Livre », instituant les bases de l’espéranto,
http://esperanto-france.org/journee-de-l-esperanto. Voir affiche jointe.
Déjà des nouvelles de la rentrée de septembre :
Miguel Angel Gonzalez Alfonso sera de retour à Châteauroux. Réunion publique prévue le 16
septembre.
Bon été . Havu agrablan kaj belan someron.
Gxis.

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

