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INFORMOJ je la 03a de novembro 2019
Nous avons reçu de :


Didier Janot – Esperanto France

Unuiĝintaj Nacioj lanĉas tutmondan debaton pri la nuntempo kaj estonteco de UN – okaze de la 75jara jubileo de la organizaĵo. Ĝi anoncis tion per nova retejo en siaj ses oficialaj lingvoj. Ĉar la
sekretariato laboras en du lingvoj – la angla kaj la franca – oni atendus, ke minimume tiuj du lingvoj
estus uzataj por kunordigi la debaton.



François Lo Jacomo - Unesko - festivalo 2020 - korusoj

Pli ol cent homoj petis de mi informojn pri la Festivalo por la Paco, kiun la LigKomitato de Ne
Registaraj Organizaĵoj de Unesko (NRO) organizos en Tolosa (Eŭskio), la 19an de septembro 2020.
Unue, kaj plej grave, la limdato por aliĝi al tiu ĉi aranĝo estas la 15a de decembro. Do vi ankoraŭ
povas pripensi vian partoprenon: jam pli ol dek korusoj anoncis sian intencon partopreni,
En la retejo de la LigKomitato http://www.ngo-unesco.net/ aperas raporto pri la pasintjara simila
Internacia Tago por la Paco.
François LO JACOMO Paris 06 80 88 53 27
 Trezoro Huang Yinbao - UEA
UEA atentigas vin pri la filma konkurso “Mia Asocio, Mia Urbo”. La konkurso, lanĉita de Ĉina Radio
Internacia kun UEA, celas diskonigi Esperanto-asociojn en kaj lokajn kulturaĵojn de la urboj, kie situas
la E-asocioj. Por partopreni kandidatoj devas provizi mallongan (2-10 minutajn) filmon pri sia E-asocio
kaj kulturaĵoj de sia urbo (la limdato estis plilongigita ĝis la 15a de decembro). Dankon pro via
atentigo. Premioto kiu ne povos ĉeesti UK, eblos alimaniere uzi la premian sumon. La filmoj kaj la
akompanaj tekstoj devas esti en Esperanto, kaj la plej bonaj ricevos premiojn, i.a. partan repagon de
la vojaĝo al la UK en Montrealo, kie la premiotaj filmoj estos prezentitaj.
Bv. vidi la Gazetaran Komunikon de UEA por pliaj detaloj:
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2019/%E2%80%9CMia-Asocio-Mia-Urbo%E2%80%9D-filmakonkurso-vojagxigos-vin-al-Montrealo


Association Hérouville Espéranto

15ème éditi on de

En resumeto de la poliglota kafejo en kiu la asocio Hérouville Esperanto partoprenas unufoje monate.
Ĝi agrablis, sed ne estis multaj scivolemuloj. Aliflanke la etoso estis bona kaj la medio senmanka. Alia
kafejo estas planita por la 23a de novembro https://espereto.net/malkovroj/poliglota-kafejo/


Didier Loison – Espéranto France et Jeanne Marie Cash

Vous pouvez faire connaître le lien suivant :
https://esperanto-france.org/emission-du-23-octobre-2019-sur-rcf
Cela permettra aux curieux de cliquer sur les autres rubriques du site et d'en savoir encore plus sur
l'espéranto.
Didier Loison +33 688 903 009
Président d'Espéranto-France www.esperanto-france.org
Félicitation à Vincent Jacques ! Je crois que c'est la meilleure émission que j'ai entendue sur
l’espéranto: complète, intelligente, subtile, en un mot passionnante! Cela est entre autre dû à la
qualité des intervenants (V. Jacques, Jesper Jacobsen et Jean Pruvost).
Je recommande vivement son écoute et sa diffusion
Jeanne marie CASH



Gilles Tabard

Dimanĉe la 20a de Oktobro, prezidento Trump erare parolis pri esperanto…
Jen la artikolo de « Libera folio » pri tiu stranga afero…
( https://www.liberafolio.org/2019/10/21/prezidento-trump-diskonigas-esperanton/).


Susanna Beglaryan – Esperanto France

Espéranto France vous propose cette année un voyage de groupe au Congrès Mondial d’Espéranto à
Montréal (du 01/08 au 08.08.2020) avec avant et/ou après le congrès
Avant le congrès nous prévoyons une arrivée à Toronto pour visiter les chutes du Niagara,
Toronto (capitale économique du Canada) la région des Mille Îles, Ottawa (capitale fédérale avec le
magnifique musée des Arts et Civilisations) puis arrivée à Montréal
La semaine de congrès
Après le congrès : de Montréal départ vers Québec puis Tadoussac (croisière pour observer
les baleines) et séjour de 2 nuits dans la région des Laurentides pour l’observation de la faune et de
la flore (hébergement typique du Canada dans une pourvoirie)
Partez tranquilles sans vous soucier des réservations, des transferts complexes entre aéroport et
hôtel, ni des visites.
Liliane Bon Susanna Beglaryan


Didier Janot – Esperanto France

Se vi jam havas bonan nivelon de Esperanto,kaj deziras testi viajn kapablojn pri tradukado,
Esperanto-kulturo…trapasu tiun ekzamenon. Priskribo de tiu ekzameno legeblas ĉe
http://franca-esperanto-instituto.net/spip.php?article14
Temas pri la parto Ekzameno por la Atesto pri Supera Lernado (eksa Komuna Trunko)
Ĝi okazos sabaton kaj dimanĉon la 7/8-an de decembro 2019 en la sidejo de Espéranto-France
4 bis rue de la Cerisaie, 75014 Paris (metroo Bastille).
Por informo kaj aliĝo, kontaktu rekte François Lo Jacomo (francois@lojacomo.eu), aŭ Renée Triolle
(triolle.renee@wanadoo.fr)


Nathan Kottelanne

Jen mia ne tro bela artikoleto pri Kahoot kaj ĉefe sia uzo en associoj :
https://espereto.net/notoj/kahoot-lernu-dum-amuzado/
C'est un outil très intéressant qui mériterait d'être utilisé par les associations ou toute autre personne
dispensant des cours d'Esperanto, parce que son fonctionnement est parfait pour l'apprentissage du
vocabulaire en toute convivialité.

Gxis

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

