Programo de Aktivecoj en MULTKULTURA VILAĜO ESPERANTO
dum Festivalo Woodstock 2016

12. 07. 2016 - ĉ. 16.00 alveturigo kaj instalo de tendaro. CEM preparos
kondiĉojn por funkciado de Vilaĝo ESPERANTO. Dormtempo.
----------------------------------------------------------------------------------------------13. 07. 2016 –antaŭ tagmezo - organizado de informejo, instalado de
standoj, reklamoj, tabuloj, ekspozicioj. Fiksado de indikiloj al Informejo,
Esperanta Lernejo, Poliglotejo, Kunvenejo ,,Amika Rondo”, Lernejeto
Gondolando. Alveno de volontuloj, kiuj helpos en programo de nia Vilaĝo.
13.07. 2016 post tagmezo – komenco de la laboro ĉe Informejo, Ekspozicioj,
prelegeto kun projekcio de K. Krzyżak pri Esperanto,
inaŭguro de Esperanta Lernejo gvidata de Stano Marĉek SK kaj
Poliglota Edukado, preparita de Marlon C. Ribeiro kun Aniko
Szalay BR+HU
La unua leciono ,,Mazi en Gondolando” por infanoj
13. 07.2016 vespere - Esperanta Karaokeo, filmoj kun prelego de monda
Vojaĝanto, kunkantado de E-kantoj kun akompano de gitaro
------------------------------------------------------------------------------------------------14.07. 2016 Dum la tuta tago: informado, reklamado, varbado en
Informejo kaj ĉe ekspozicioj. Edukado.
En la sama tempo:
10.00-13.30 Lernejo ,,Esperanto senpere”- gvidos Stano Marĉek SK
10.00-13.30 Poliglota Instruado -gvidos Marlon C. Ribeiro BR
kaj Aniko Szalay HU
En la sama tempo:
13.30 – 15.00 Paŭzo por tagmanĝo.
15.00 - 15.30 Prelego de K. Krzyżak pri kreiĝo de Esperanto
15.30 - 16.30 Prezento de Esperanta Junulara Movado en Brazilujo –
Lucas Barosa, aktivulo de BEJO
15.00 – 16.30 Muziko kaj danco por infanoj- instruos Margareta
Kaczanowska kun Alicja Skalska
16.30 – 17.00 Mazi en Gondolando -kontinuo
17.00 – 19.00 Kunveno en ,,Amika Rondo” kun interesaj homoj, interviuoj,
diskutoj en la pola kaj Esperanta lingvoj kaj laŭ bezono en
aliaj lingvoj se estos tia peto, interparoloj kun reprezentantoj
de amaskomunikiloj k. invititaj gastoj: gesinjoroj Duncan kaj
Cecile Charters el Usono pri temo „Kial pri lernado/instruado
de Esperanto interesiĝas anglolingvanoj” - fone je 400 000 de
lastatempe registritaj E-lernantoj en portalo Duolingo

19.00 – 21.00 Azia Vespero: filmo ,,Nepalaj Amplitudoj”
kun prelego de Roman Dobrzyński.
Poste ,,Naĝado en Sonoj”prezentataj de Stanislava Opyd per
specifaj, tibetaj muzikiloj: gongoj, bovloj, sonoriletoj…
------------------------------------------------------------------------------------------------15.07. 2916
10.00- 13.30 Programo –ripeto de ĉiuj programeroj el antaŭa tago
13.30 – 15.00 Paŭzo por tagmanĝo.
En la sama tempo:
15.00 – 16.00 ,,Pri Esperanto diris”-diskuto pri valoroj de la lingvo,
kiujn malaprezas nuntempaj homoj, kompare kun historie
avantaĝaj opinioj de intelektuloj je pasinteco… Kio influis
al tiom ĝeneralaj opiniŝanĝoj pri uzebleco de la lingvo?
15.00- 16.00 Pentrado sur mureto - Infanaj Grafikaĵoj organizos/kondukos
Margareta kun Lidia
16.00 –16.30 Mazi en Gondolando – kontinuo
17.00 –19.00 Kunveno en „Amika Rondo”: diskutoj kun alvenantaj gastoj
diversnaciaj kaj multkulturaj, skiza montro de E-Movado
(strukturo kaj bunteco), Lingvaj ludoj, rakontoj pri veturoj
kaj aventuroj danke kaj per Esperanto. Prezentado fare de
Kamil Dudkowski pri mirigaj aspektoj de nia ĉirkaŭaĵo…
19.00 – 21.00 Latiamerika Vespero: diskuto - libro de juna Brazilano
pri indiĝenaj loĝantoj de Suda Ameriko kaj pri Bona Espero
- escepta loko en filmoj kaj libro de Roman Dobrzyński –
mondvojaĝanto, verkisto, reĝisoro.
Adiaŭo de Kunagantoj por la Festivalo, dankesprimoj, kuna kantado kaj
dancado:E- kantoj kaj „zumbado”- danco gvidata de junaj knabinoj:
Gizela, Lidia, Patricja. Invitotaj estos najbaraj ĉeestantoj en Akademio de
Belegaj Artoj.
Finos la kunvenon zumba en afrika ritmo Waka Waka
konata en la mondo pro koncertoj de Shakiro (Kolumbujo)
------------------------------------------------------------------------------------------------16. 07. 2016 Adiaŭo de junularo veturanta individue al IJK en Vroclavo
kaj la gastoj alvenintaj memzorge. Memorinde: ju pli frue oni
foriros de la festivala tereno – des pli grandiĝos la ŝanco atingi
Vroclavon ĝustatempe! Rezervado de transporteblecoj necesa
Aĝuloj forveturos inter ĉ.15.00 per aŭtobuso al Nowy Sącz, en
alian direkton…
Provizoran programon preparis:
Halina Komar – gvidantino de la Projekto

