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-----------------------------------------------------------------------------------------------

27-a  KORUSO-STAĜO 

      
en Esperanto kun skiado, turismo 

& kun folk-muzik-aj inter-ŝanĝoj 

  de  sabato, 15-a ĝis 

 sabato, 22-a de februaro 2020
en feriejo de La Bastide/l'Hers (Arjeĵujo),

en katarisma Nord-Pireneejo

Korusa laboro sub gvido de

bulgara ZZdravkadravka BOJĈEVA BOJĈEVA
ŝi E-e kaj lokalingve korusestradas en diversaj landoj.

Plurvoĉaj kantoj el diversaj
tempoj & teritorioj 

Laŭkutime pluraj partoprenontoj alportos 
siajn muzik-instrumentojn por folk-lud-
adi laŭeble ankaŭ kun lokaj spertuloj. 

Iuj komencantoj en E° kaj akompanantoj de 
korusanoj ricevos E-kurson, ĉu ankaŭ vi ?

Programo   :   ĉiutage  5  horoj  da  kantado,
kultur- / turism-aj   vizitoj ,   ekskursoj   &  vesperaj 
ludoj ,  debatoj ,  spektakloj ,  ktp. 

Akcepto : ekde sab., 15-an de feb. je la 15-a horo.

Staĝ-eko : dim., 16-an de feb. precize je la 9-a h.

Staĝ-fino : sab., 22-an de februaro je la 15-a horo. 

Aliĝo-kondiĉoj : CEEA-aniĝo (pro asocia asekuro) :  
normale: 16 €, rabatite: 11 €, paro: 24 €, infanoj: 5 €

Enskribiĝo por la semajno : malplikoste se
pli frue, pli junaĝe aŭ plurope el sama familio.

Rimarko : akompanantoj, kiuj restadas sen staĝumi
ne pagos enskribiĝon krom infanetoj bezonantaj

apartan prizorgadon.  

Por ununura tago, kun manĝo : 30 € 

Restad-kostoj  :  
7 x 24 horoj  (nokto + 3 manĝoj) :  287 €

    Sen Tag-Manĝoj :                           224 €. 

 Aliaj eblecoj   (ekz. Solidarece)   : petu apartajn tarifojn.

ALIĜILO   : 
Vok-Nomo : …..…......……………….……………..
FAMILIA NOMO : ….....…………..........................
Adreso : ….....................…....................................... 
Land-&Poŝt-Kodo : …......... URBO : …...................
Tel-N°j : …................…….........................................
@dreso : ….................…...........................................

Mi alvenos ...... -an de  februaro je la ....h.... :
- en La Bastide/H /__ / ; sag-ŝildoj indikos vojon !
Estas …. liberaj sid-lokoj en mia aŭto ek de (urbo)
 .......................… kaj mi pretas veturigi iu(j)n alia(j)n

Mi alvenos trajne en Toulouse/Pamiers je
la .....-a h. .... (sekve buse en Laroque d'Olmes)

 aŭ en Bram je …..-a h. ....
Mi enskribiĝas, kiel :               *akompananto /__ /

*korusano /__ /   basa /__ /   tenora /__ /  alda /__ / 
soprana /__ /     komencanta /__ /   konfirmita /__ /
Mi leg-kapablas : - Eon /__ /, se ''ne'' indikiĝos prononco)
- Muzikon /__ /, deziras jam ricevi partiturojn  /__/

* amatora muzikemulo, ludanta ..….....……...…-on
* E°-komencanto & deziras baz-/progresig-an kurson /__ /

Ċi-kunas mia pago (ĉeko al CEEA - CCP  n° 257 934 E Toulouse)  pri : 

1) Aniĝo  ĉe CEEA (devige) .........….......________€
2) Enskribiĝo je l'staĝo ...........................________€
3)  Restad-kosto______€,  antaŭpago  10%________€
4) Donaco laŭvola.............….…................________€
5) Sumo_______€ ; hodiaŭ pagataj........________€
6) Restos por pagi je alveno........_______€

Okaze  de  rezigno  repageblos  nur enskribiĝ-kostoj
ĝis de 30-a nov. & restad-kostoj ĝis 15-a de jan. 

Ĉian sendaĵon al : MONIK'  Garrigues – Muelejo - 
FR - 09 600 LIMBRASSAC – Informoj ĉe Jorgos 
Tel 33/0 468 605 417 ; rete <tutpeko@aliceadsl.fr>  

Pliaj ideoj, proponoj, petoj : ….…..……………..………..
……………...…….…………... (& dors-flanke, dankon !)
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