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INFORMOJ je la 9a de majo 2014
Mikaelo LINECKIJ qui habite KIEV sera parmi nous, à Châteauroux, du 12 au 14 mai et
proposera une conférence-débat le 12 mai à 20 heures, « Histoire de KIEV, d'hier à aujourd'hui »
Voir article sur le site de Espéranto- Indre : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article226.
Nous avons reçu de :
• TAI CHI 36, jean-louis.tixier@cegetel.net
« Bonjour. Veuillez trouver ci-jointe l'affiche vous invitant à la conférence de Jean François
BILLEY, directeur technique de l'UABTCC (TAI CHI CHUAN). Jean François BILLEY propose
cette conférence "gratuite" à l'occasion de sa venue au Poinçonnet pour animer le stage de Tai Chi
Chuan du week end des 24 et 25 mai. Cette conférence peut intéresser toutes les personnes voulant
découvrir la notion "d'énergie interne ». Voir document joint.
• Gxoja / Zang Ping, perfectgoja@163.com
“Kara Maryvonne….Nun mi sendis al vi la regularon kaj emblemon de konkurso de mallongaj filmoj
kun la temo “Teo kaj Amo”, organizita de nia radio sub la oficiala aŭspicio de UEA. La unua
premio estas senpaga vojaĝo al Ĉinio. Kaj ĉiuj lingvoj estas uzeblaj. Mi petas de vi informi pri la
konkurso al samidanoj de via klubo kaj al pli da lokanoj por ili profitu de la konkurso, ankaŭ esperas,
ke la konkurso utilos al via movado. Krome, min profunde impresis la studentoj, kiuj lernas la ĉinan
lingvon kaj al kiuj mi prelegis pri la ĉina tekulturo en la ĉina lingvo. Tial mi petas de vi informi la
studentojn kaj iliajn instruistojn pri la interesa konkurso, ĉar ili lernas la ĉinan lingvon kaj certe
havos pli da kompreno pri la teo kaj amo. Ankaŭ mi esperas, ke iu el ili sukcesos kaj venos al Ĉinio. Se
eblos, mi petas de vi informi pri la konkurso la urbestraranojn, kiujn ni kune vizitis vespere en la
kurso. Eble tiu ĉi konkurso komencos ĝemeligi urbojn vian kaj ĉinan. Ĉar nun ni strebas al subteno kaj
mjava-scripto de iu ĉina urbo. Mi elkore esperas rendevui kun samideano de “nia” klubo
Chateauroux!!! Mi estas preta respondi viajn demandojn. Koran dankon. Elkore”. Voir document joint.
• Esperanto Angers <info@esperanto-angers.fr>
“Bonjour / Bonan tagon ! Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°30 de notre
feuille d'information. Vous pouvez la télécharger sur notre site : http://www.esperantoangers.fr/spip/spip.php?article87. »
• Pablo Busto, pablo.eo@gmail.com
Kelkaj fabeloj por infanoj. « Saluton, antaux iom da tempo, mi tradukis kelkajn infanajn fabelojn, kaj
mi kunhavis gxin per ubuntu one. Bedauxrinde tiu servo malaperos. Jen gxisdatigo de la ligiloj al la
.pdf-aj arhxivoj. Kopeto: http://bit.ly/1euh3EF, Kopeto-horizontala: http://bit.ly/1m5pmJz, De kie
venas beboj: http://bit.ly/Rm9FRN, Ludemaj abeloj: http://bit.ly/1t5vUcZ, Malsata raŭpeto:
http://bit.ly/1t5wbwu, Multkoloraj kuniklidoj: http://bit.ly/1imciwo, Porkido kaj Erinacido:
http://bit.ly/1gBLp76. Amike, Pablo ».
• Jacques BARATIE, jacques.baratie@wanadoo.fr
« Une nouvelle télé espérantophone est en préparation en Australie. Voici une visite de leur studio
d'enregistrement : http://www.istreamstudios.tv/index.php/video/51/bonvenon-al-esperanto-tv/
Amike. Jacques. ».
• Bert Ŝuman, bert.schumann@gmail.com
« Cet été à Grésillon, la semaine de tourisme ou cours d’espéranto du dimanche 29 juin au
dimanche 6 juillet 2014 avec excursions à la journée à des châteaux de la Loire et demeures d’artistes
de la Renaissance ou cours d’espéranto et activités de chant et danse avec Jean-Luc sera organisée si
un minimum de 20 personnes s'y inscrivent avant le 31 mai. Informations gresillon.org/s2fr,
Inscriptions gresillon.org/inscriptions. »
Reprise des cours/rencontres la semaine du 12 mai.
Gxis,

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

