La Nordfrancia Esperanto-Federacio
invitas vin al la :

22a Eŭropa Rendevuo
de STELLA-PLAGE (apud Le Touquet-Paris-Plage)
Ĉe la Manika marbordo, en la bela kaj komforta feriejo Stella-maris

13a-14a de Novembro 2010
La plej grava internacia semajnfino en Francio norde de Parizo !
PROGRAMO
Sabaton la 13an de novembro 2010
14h00
Akcepto de la partoprenantoj
15h00
Unua parto de la staĝoj
ALIĜU FRUE !
19h00
Vespermanĝo
20h30
Koncerto de KAJTO
Nombro
22h00
Diskutrondoj en nia knajpo.
limigita !
Dimanĉon la 14 an de novembro 2010 :
7h00
Matenmanĝo
8h00
Dua parto de la staĝoj
11h00
Vi mem elektos inter :
- Promeno ĉe la strando de Stella-Plage
- Vizito de la banurbo Le Touquet
- Vizito de ties granda Salono de la Libroj (kun pli ol 50 francaj verkistoj).
- Partopreno en ekumena diservo.
12h30
Tagmanĝo
14h30
Lingvo-Festivalo
16h00
Fino de la lingvo-Festivalo
16h30- Lasta vizito al la Salono de la Libroj en Le Touquet kaj partopreno al la disdono
19h00
de premioj.
PARALELAJ STAĜOJ :
1 Komencantoj kaj instruantoj
gvidos Katalin Kovats
2 Unuagradaj progresantoj (paroliga kurso)
gvidos Sylvain Lelarge
3 Duagradaj progresantoj ( paroliga kurso kun temo
« La rusa kulturo » okaze de la jaro de Rusio.)
gvidos Renée Triolle.
4 Preparado al la Eŭropaj Referenckadraj ekzamenoj gvidos Kristin Tytgat.
5 Preparado al la franca triagrada ekzameno
gvidos Anne Jausions.
LINGVO-FESTIVALO
Vi mem elektos vian partoprenon en inicado al unu el la kvin lingvoj :
Ĉina, hungara, rusa, nederlanda, franca.
Vi ricevos tre belan atestilon pri via partopreno.
LIBRO-SERVO : dum la du tagoj, la belga klubo de Gent prezentos sian belegan libroservon.
PREZO : 80 eŭroj por la tuta staĝo (la du tagoj kun kursoj, koncerto, lingvo festivalo, vizitoj, manĝoj
kaj tranoktado).
Se vi partoprenos nur unu tagon : 56 eŭroj
Ebleco plilongigi vian restadon por viziti «Boulogne-sur-mer » (Bulonjo-ĉe-maro), kiu situas je 30 km.
ALIĜO : Kontaktu : Arlette PLUTNIAK 22, rue d’Arras 62123 SIMENCOURT (Francio).
Retadreso : aplutniak@esperanto-nord.org

