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INFORMOJ je la 5a de marto 2014
Nous avons reçu de :
• ALeks K. <alekska@gmail.com> / Stefan MacGill <stefan.macgill@gmail.com>
Novaj dulingvaj informilioj de ILEI. Voir document joint.
•

Pierre Bouvier <spranto@voila.fr> : Un calendrier d'activités en Esperantujo.
« Si vous voulez être au courant de ce qui se fait en Esperantujo... il n'y a que l'embarras du choix :
http://esperanto-france.org/esperanto-aktiv-44-calendrier . Si vous êtes curieux des choses les plus
grandes aux plus petites, visitez dans la langue de votre choix (y compris l'Espéranto) :
http://htwins.net/scale2/lang.html . Amitiés, Pjer. »

•

Centre Culturel Esperanto Touraine <esperanto-touraine37@wanadoo.fr>. Vizito de la kastelo de
Bridoré dimanĉon, la 6an de Aprilo je la 10 h 15.
« Okaze de la datreveno de la forpaso de Zamenhof, ni kuniĝos en Bridoré. Post la vizito de la
kastelo de Bridoré, ni tagmanĝos en la restoracio ‘La Gerbe d’Or’, 22, rue Balzac, 37600
Loches. antaŭ la 28a de Marto ». Voir document joint.

•

Raymonde Coquisart <raymonde.coquisart@yahoo.fr> . La venonta kongreso de Esperanto
France okazos en Chambéry de la 29-a de majo gxis la 1-a de junio 2014 : http://esperantofrance.org/chambery2014.

•

Ginette Martin <gimavo@wanadoo.fr> Interesaj desegnoj de Lilli Giloteaux.
« Se vi deziras vidi talentajn desegnojn kaj pentraĵojn de Lilli Giloteaux, mi konsilas rigardi ĉe la
adreso :www.ipernity.com/home/158659. La filino Nicole enretigis multajn el ili. Bonan spektadon !
Ginette ».

•

Didier Loison <dloison@esperanto.org>
« Jxus aperis Google alerto pri jena retartikolo, el mia lasta gazetara komuniko:
http://www.mediaterre.org/actu,20140228175108,1.html. Dankon al Renée Triolle pro la proponita
malneto kaj al Stefano Keller, UEA estrarano pri informado, pro la ligiloj al la UNESCO retpagxoj.
Vizitu la retpagxon kaj tajsu gxin per flavaj steloj! Samideane, Didier Loison, Vice-président
d'Espéranto-France ».
Au sujet du DVD, réalisé par Jacques Merlaud pour Espéranto-Indre, pendant le séjour à
Châteauroux de Hori Jasuo et Arai Toshinobou, en juin 2014,
et que nous ne diffuserons pas en raison de la présence de nombreux enfants :

•

HORI Jasuo <hori-zonto@water.sannet.ne.jp> Belega DVD
« Kara Maryvonne, dankon pro la belega DVD. Mi tuj vidis g^in g^is la fino. Mi tre g^uis la bildojn.
G^i estas tre bele farita. Mi volas montri al japanaj esperantistoj, kion ni faris kaj kiel vi bonvenigis
nin. Grandioza verko! Mi tute ne rimarkis, ke iu fotadis nin. Dankon, dankegon!!!!!!!!!! Jasuo. »

•

ARAI Toshinobu <bin11628@yahoo.co.jp>
« Koran dankon! Maryvonne. Mi ricevis vian afablan Dvd-filmon, tre interesa kaj valora. Mi auxdis
niajn kantojn, tuj larmoj venis al la okuloj. Mi rememoris vian afablan akcepton. Cxi auxgusto mi
vizitos en Normandio per biciklo. Alia(j) tago(j) mi volas, deziras viziti en Châteauroux! »
De la 25a ĝis la 29a de aùgusto 2014 La asocio HEROUVILLE ESPERANTO, okaze de sia
tridekjariĝo, proponas bicikladon en Basa Normandio. Sur trankvilaj vojetoj, oni vizitos sablajn
strandojn, verdajn kampojn, historiajn lokojn kaj gustumos famajn fromaĝojn kaj trinkaĵojn ! Voir
document joint.

Gxis,
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