invitas vin al la

21a

14/15ajn de Novembro 2009
en Morbecque-le-Parc, norda Francio

PROGRAMO
Sabaton la 14an
- 14.00a : Akcepto (accueil).
- 14.45a : Inaŭguro de la 21a Rendevuo.
- 15.00a ĝis 18.30a: Paralelaj studgrupoj
(kun paŭzo: 16.30a - 16.45a).
- 18.45a : Aperitivo, poste vespermanĝo
- 21.00a : Christoph Franck "Die Zauberbühne" el
Germanio prezentos sian pupteatraĵon:
Münchausen.
- 23.00a : Diskutrondo

Dimanĉon la 17an
- 9.00a ĝis 12.00a: Paralelaj studgrupoj
(kun paŭzo: 10.30a - 10.45a).
- 12.10a : Foto de la staĝanoj en la korto.
- 12.15a : Aperitivo, poste tagmanĝo.
- 14.30a: Barbara Pietrzak el Radio Varsovio
prelegos pri Pollando kaj Radio Varsovio.
- 17.00a : Fermo de la Eŭropa Rendevuo.



Por ke la prezentado estu sukcesplena,
necesus, ke ĉiuj partoprenantoj al la staĝo
restus ĝis la fino de la dimanĉa programo.

LIBROSERVO
La belga klubo de Gent
proponos sian belegan
libroservon dum la tuta
aranĝo.
Le club belge de Gand
proposera une superbe
librairie durant toute la
rencontre.



Antaŭvidu

kontantaĵon por pagi la
librojn en la libroservo.
Prévoir de l’argent liquide
pour payer les achats à
la librairie.

PARALELAJ STAĜOJ
Niv.

Staĝo por / Stage pour

Gvidant(in)o

1

Komencantoj / Débutants
Découverte des bases de la langue

Arlette PLUTNIAK

2

Unuagradaj progresantoj
Approfondissement des bases

Michel DECHY

3

Duagradaj progresantoj
Approfondissement de la langue

Xavier DEWIDEHEM

4

Praktikantoj
Konversacio kaj pliperfektiĝo

Claude LONGUE-EPEE

5

Spertuloj
Temo: "Lingvoinstruado en EU"

Kristin TYTGAT

6

Ĉiuj krom komencantoj
Laboro ĉirkaŭ fabelo

Katja BOEN
kaj

Daniel DEVIS

EN LA PROGRAMO…
Vi ŝatus praktiki vian
Esperanton pli flue kaj
pli bele ? Vi ŝatus havi
ion pretigitan sub la
lango kaj la lingvo por
pli facile ekparoli dum
internacia renkontiĝo ?
Nu! Venu al la
Verkado de fabelo!
Danielo estos je via
dispono por perfektigi
viajn kapablojn, mirigi
tiel infanojn, kiel plenkreskulojn per fabeloj,
historioj, legaĵoj… ĉiaj
diraĵoj !

"Die Zauberbühne (la magia scenejo)",
pupteatro kaj magia teatro fondiĝis en la
jaro 1983. Christoph Frank, edukisto por
mense handikapuloj kaj por infanoj, gvidis
kelkajn jarojn infanĝardenon.
Nuntempe li profesie laboras kiel artisto kaj kursgvidanto. Li
estas membro de la „germana magia klubo“ (MZvD),
membro de la "asocio de germanaj pupludistoj"(VDP) kaj
membro de la arta sektoro de la akademio internacia de
sciencoj (AIS).
Enhavo
Barono de Münchhausen (1720-1797) estis amuza babilanto kaj
histori-rakontanto. Liaj nekredeblaj aventuroj en la du militoj
kontraŭ la turkoj famigis lin mondvaste kaj faris lin brila persono en
ĉiu societo. Sed ĉu tio estas la tuta vero pri la mensog-barono ? Ĉu
li ne fariĝis mem trompita de la plej granda blufo, kiam li, 70-jara,
kredis la flataĵojn de la juna, ĉarma Bernhardine de Brünn?....


21a Eŭropa Rendevuo de Morbecque
ALIĜILO / BULLETIN D’ADHÉSION (p. 1/2)
S-ro/M.

S-ino/Mme

F-ino/Mlle

Familia nomo
Nom de famille

……………………………………………………...……..…………..

Persona nomo
Prénom

……………………………………………………...……..…………..

Adreso
Adresse

……………………………………………………...……..…………..
……………………………………………………...……..…………..

Telefono
Téléphone

………………………………………………….......……..…………..

Retadreso
Courriel

……………………………………………………...……..…………..

Profesio
Profession

…………………………………………………...………..…………..

Aĝo (por loĝado)
Âge (pour hébergement)

…………..

Vi estas vegetaran(in)o
Vous êtes végétarien(ne)

Se vi alvenos trajne ĝis la stacidomo de Hazebrouck, ni veturigos
vin en Morbecque sabate je la 13a45
Si vous venez par train à la gare d’Hazebrouck, on vous conduira à
Morbecque le vendredi à 13 h 45

Jes/Oui

Ne/Non

Jes/Oui

Ne/Non

Responsulo de la Eŭropa Rendevuo de Morbecque
S-ino France VALET
274 rue du Boulenriez
FR – 59235 Bersée
+33 (0) 3 20 84 96 09
morbecque@esperanto-nord.org
www.esperanto-nord.org
Bonvolu plenigi kaj sendi vian aliĝilon kun ĉeko* kiel
eble plej frue (antaŭ la 10a de novembro 2009)
al S-ino France VALET.
Veuillez remplir et envoyer au plus tôt (avant le 10
novembre 2009) votre bulletin avec un chèque à
Madame France VALET.


21a Eŭropa Rendevuo de Morbecque
ALIĜILO / BULLETIN D’ADHÉSION (p. 2/2)
Nombro da partoprenontoj por ĉiu staĝonivelo / Nombre de participants pour chaque niveau de stage:
Niv.1

…….

Niv. 2

…….

Niv. 3

..…..

Niv. 4

…….

Niv. 5

…….

Niv. 6

……..

Nombro da partoprenontoj laŭ la kategorioj / Nombre de participants selon les formules:
Plena partopreno: staĝoj, distraĵoj, manĝoj, tranokto, kotizo
Participation complète: stages, divertissements, repas, nuit, frais
.…… x 70 € = ….…....€
d’inscription
Plena partopreno sen la tranokto
Participation complète sans hébergement pour la nuit

.…… x 62 € = ….…....€

Partopreno nur sabate aǔ dimanĉe inkludante unu manĝon
Participation samedi ou dimanche seulement comprenant un repas

.…… x 42 € = ….…....€

Plena partopreno por junuloj (ĝis 25-jaraj)/studentoj/senlaboruloj
Participation complète pour les jeunes (– 25 ans)/étudiants/chômeurs

.…… x 35 € = ….…....€

SUMO pagota per ĉeko*:
TOTAL à régler par chèque*: ….………...€
* Ĉeko je la nomo de / Chèque au nom de:

Dato / Dato:

FRANCE VALET • CCP 15 043 65 Z 026 LILLE Subskribo / Signature:
La eksterlandaj partoprenantoj prefere pagu surloke
por eviti altajn bankkostojn. / Les participants étrangers
peuvent payer sur place pour éviter les frais bancaires.

