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INFORMOJ je la 17a de majo 2018 

Nous avons reçu de : 
 

 Festival de la Voix – Châteauroux 18 au 20 mai 2018 

 
Pour ceux d'entre vous qui seront à Châteauroux le week-end prochain, ne manquez pas d'aller faire un tour 
du côté d'Equinoxe et des Rédemptoristes, ou encore à la MLC Belle Ile, pour écouter l'un ou l'autre concert du 
13ème Festival de la Voix de Châteauroux (voir programme en annexe). Des animations sont prévues aussi le 
samedi matin, au marché et au Café de Paris... 
Et cette année, les concerts se "décentralisent" également à St-Marcel, Valençay et Noirlac. 
Une fois de plus, ce festival nous promet de belles découvertes ! Alors, n'hésitez pas et parlez-en autour de 

vous ! 
 

 Hori JASUO  - Japon  

 

1. Auskultu kontraùnuklean kanton 

“Hejme floras certe sed ...”    https://www.youtube.com/watch?v=cAMgZ5VEPyc 

estas Esperanta versio de la originale japana kanto “Hanaŭa Sakedomo” pri homoj dispelitaj de siaj hejmoj pro 

la akcidento en la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima (Fukuŝima Daiiĉi) post la Granda Tertremo en Orienta 

Japanio en la 11-a de marto 2011. 

La muzikgrupo Kageboushi (Esperante: Silueto), kiu poemverkis, komponis kaj kantas la kanton, lanĉis la 

projekton inviti multajn aliajn muzikistojn kanti kaj diskonigi ĝin. Jen Esperanta versio partoprenanta en la 

projekto. Kantas JoMo, franca kantisto kaj esperantisto. 

Bonvolu disvastigi ĉi tiun kanton al homoj ĉirkaŭ vi. Ni ne forgesu la katastrofon de la nuklea centralo de 

Fukuŝima.  

Projekto: Esperanta versio de "Hanaŭa Sakedomo" -- "Hejme floras certe sed ..." 
YAMAKAWA Setsuko <setsuko@gol.com> 
2. Legu eseon pri tiu kanto verkitan de HORI Jasuo    Mi alkrocwis la eseon. 
 
HORI Jasuo (s-ro) 371-0825 Japanio, Gunma, Maebasi, Ootone 2-13-3 hori-zonto@water.sannet.ne.jp 
 

 Pierre DIEUMEGARD – Espéranto Loiret    

    
1. Stage mensuel : samedi 26 mai, de 10 h à 16h, salle des Marronniers à Fleury.. 
2. Si vous souhaitez participer à l'examen KER du 16 juin à Fleury les Aubrais : il faut s'inscrire sur 
https://edukado.net/alighilo?id=2018TU-FRFL 
Rappel : c'est un examen écrit pour les niveaux B1, B2 ou C1 du Cadre européen de référence des langues, qui 
donne un vrai diplôme reconnu au niveau international 
Pierre Dieumegard  06 65 778 668   
 

           
 Claude NOURMONT – Kvinpetalo Bouresse 

 
Stage du 11 au 15 juin 
Alain Favre, specialisto pri fungoj, denove gvidos promenadojn tra naturo kaj Vikipedio. 
Ĉiutage, matene aŭ posttagmeze laŭ la vetero, ni vizitos naturan medion - arbaron, herbejon, vojrandon, lag- 
aŭ riverbordon... kaj malkovros ĉefe plantojn, eble fungojn. Kaj interne de Kvinpetalo, ni determinos, iom 
studos pri botaniko kaj riĉigos Vikipedion per informoj ligitaj al la renkontitaj estuloj. 
Ja unuavide ambicia programo, sed ne timu: ĝi estas alirebla por ĉiuj! 
Pri restado, prezo, kaj aliaj teknikaj informoj, vidu ĉe http://www..kvinpetalo.org 
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 Vinilkosmo – lettre d’information  
 
Le premier album de chansons de Jacques Brel en Esperanto est sorti,, il est maintenant distribué par 
Vinilkosmo, la maison de disques du monde de l'espéranto. Il est aussi disponible auprès d’Esperanto Indre.  

 Romano BOLOGNESI –  Italie revuo de la IFEA 
 

La Itala Fervojista Esperanto-Asocio (I.F.E.A.), sendas la kunligojn kun speciala numero de nia revuo, 

FERVOJISTOJ ESPERANTISTOJ EN ITALIO (de la pioniroj al nuntempo), por rememori kaj rimarki la 

sindonajn kaj elstarajn agadojn de multaj bonvolemaj kapablaj homoj. 
 https://drive.google.com/open?id=189d8tCf1UiVvEZmSjepOE3UB-Ex5O_Ix 

 
 Esperanto 44 – stage 02 et 03 juin 2018 

ESPERANTO 44 proponas al vi semajnfino apud Ancenis (Liré), ene de la kastela kromkonstruoj  
« la TURMELIERE » du 02 au 03 juin 2018 – voir programme joint 
 

 

Ĝis 

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