2a Esperanta Festivalo de Tajvana Literaturo
世界語暨臺灣文學嘉年華
en Donggang (Tajvano) – 15~17/03/2019

Vendredo , 15.03.2019
10:30

Malfermo de la Festivalo 開幕式
Drako-danco de la lernantoj 學生龍舞
Vizito de la lernejo 參觀學校

12:00
14:00

Komuna fotiĝo 拍照時間
Prelego de D-ro Amato: kiel Biblio influis Tajvanan literaturon?
講者:林馬可 博士 - 聖經如何影響台灣文學(聖經對台灣文學的影
響)
Filmeto de la poetino Anneke Buys Anneke Buys 的視頻
Ekskurso tra la urbo 遊覽東港
vespermanĝo 晚餐

16:00
17:00
19:00

Sabato , 16.03.2019
10:00
14:00
15:00
17:30

Prelego de S-ro Hsu: Kio estas Brajlo?
講者:許志雄老師 - 認識點字
Prelego de S-ino Guo: Komuniki per signo-lingvo
講者:郭繡儷女士 - 手語溝通
Agado: arto kun S-ro Hieh 手作活動:葉亭君老師
Ekskurso tra la urbo 遊覽東港
Noktbazaro 東港夜市逛街趣

Dimanĉo , 17.03.2019
10:00

14:00
16:00

Prelego de S-ino Chung: La verkisto Chung Li-ho
講者:鍾鐵鈞 先生 (鍾理和先生之子)
鍾理和與台灣鄉土文學
Malferma ceremonio 閉幕式
Komuna fotiĝo 拍照時間
Ekskurso tra la urbo 遊覽東港

Lundo , 18.03.2019
Postkongresa ekskurso:
Insulo de Eta Okinavo (Ŝiao Liu-ĝio) 小琉球一日遊

Kongresa temo: " Homoj komunikas " - 主題 : “溝通”
La organizanto: Cyril Vergnaud & Marborda Elementa Lernejo
策劃者: 夏禹龍 協辦: 海濱國小
Kongresejo: Marborda elementa lernejo - 地點: 屏東縣東港鎮海濱國小

Aliĝkotizoj - 報名費
( pagebla al C. Vergnaud aŭ surloke, kaj ne inkluzivas loĝadon aŭ manĝojn )
(預付或現場支付,費用包含所有活動，不包含餐食，交通及住宿 )

Kategorio - 類別

Aliĝkotizo - 報名費

A

300 NTD

B
C

150 NTD
Senpage -免费

A - Plenkreskuloj (pli ol 20 jaraj) - 成年人 (年滿 20 歲),
B - Junuloj (15~20 jaraj) - 青少年 (15~20 歲)
C - Infanoj – 兒童 (15 歲以下)
Loĝado 下塌飯店 :
1- SYH HOTEL, 1~4 pers. ĉambro: ĉ. 1500 ~ 3000 NTD/nokto (sen matenmanĝo)
勝友商旅, 1 至 4 人房. 房價 1500 ~ 300 NTD/晚 (不含早餐)
2- The Way Hostel (por dorsosakuloj) 6~12 pers. ĉambro: ĉ. 450 ~ 550 NTD/nokto (sen
matenmanĝo)
Hostel 旅舍(背包客棧) 6 至 12 人房. 450 ~ 550 NTD/1 人 (不含早餐)
Akceptado: ĉe la kongresejo (Marborda Elementa Lernejo)
報名及繳費時間地點: 3 月 15 日 海濱國小

Homoj kiuj volas pli longe restadi en Tajvano, povos veni pli frue aŭ resti post la
kongreso Bv. anticipe informi pri tio!

Aliĝilo al Esperanta Festivalo de Tajvana Literaturo

Familia nomo 姓氏......................................

Persona nomo 名字................................

Sekso 性別 - viro 男 □ virino 女□
Adreso 地址 : ...............................................................................................................................
Urbo 城市 : ........................................................

Lando 國家 : ..................................

Retadreso 電郵地址 : ……………………..
Fiksa telefono 電話號碼 :........................

Poŝtelefono 手機號碼 : ...............................

Mi mendas la loĝadon en 我要求住在 :
- SYH HOTEL (勝友商旅) □
- The Way Hostel (Hostel 旅舍) □
15□, 16□, 17□ pliaj noktoj 全程參與 ..............................
Mi pagos surloke 現場支付 □
Aliĝkotizo 報名費

……………………… NTD

Donaco por la kongresa kaso 捐款

……………………… NTD

Sume 總計

……………………… NTD

Dato 當天的日期 …………………...

Subskribo 簽名………………………….

Aliĝilon sendu al - 請填妥報名表後傳送至:
hsia@mail.com

