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Merkredo – 28
08:00
09:00

Jaǔdo – 29

Vendredo – 30

Sabato – 31

Dimanĉo – 01

Lundo – 02

Matenmanĝo

Matenmanĝo

Matenmanĝo

07:00 – 8:30
Promenado
senveturila strato

Matenmanĝo

Lingvaj
Kursoj

10:00

Tonkin
Eo-hodiaǔ

Komuna foto

11:00

Lingvaj
Kursoj

Lingvaj
Kursoj
(2 niveloj)

Fettes
UEA

Clara
Rianto
Veterano

Lingvaj
Kursoj
(2 niveloj)

Lingvaj
Kursoj
(2 niveloj)

Heidi: LibroEsperanto
Indonezio-1
Heidi:
Esperanto
Indonezio-2

Dancado
Ilia

Ferma
ceremonio

Zamenhof - Hotelo

12:00

Tagmanĝo

Tagmanĝo

13:00

14:00
15:00

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Registrado
Babilado
Ludoj
Akceptejo
Hotelo
Horizon

Provludo
Nurul

Albert
Filipinio

IEJO

Jonathan
Albert

Sandor:
Flagoj

Faktabahasa

Ilia

Kafopaǔzo - Libroservo
Anggoro
kasih
Faktabahasa
Arief:
La indonezia

Vespermanĝo
Malferma
Ceremonio
Interkona
Vespero
Zamenhof

Aǔkcio
Dancoj

Zamenhof

Ekskurso

Kam Lee

Carlos
Erlangga:
Juna
esperantisto

Kafopaǔzo
Bradley
Aǔklando
IEA
Elstara
Kunveno
Koreio

Helen:
Arboj

Marc

Vespermanĝo

Carlos: Cassini

Eko

Ĝis
la
revido!

Vespermanĝo

Orienttimora
Prezentado

Arta
Vespero
Zamenhof

Pande:
Esperanto en Balio

Lingva
Festivalo

Bankedo

Forveturo

Atestiloj
Prezentadoj

1

Salonoj: (Z) – Zamenhof

(KE) – Kep Enderby

(DT) – Datoe Toemenggoeng (nur por la

lingva kurso de progresintoj)

Merkredo, 28-a marto, 2018
14:00 – 18:00
15:00
18:00 – 19:00
19:00 – 22:00

Registrado, Akcepto, Babilado (Z)
Alveno de la antaǔkongresa grupo (konfirmota)
Vespermanĝo
Malferma ceremonio (* Ilia Sumilfia Dewi (IEA), * Sandor Horvath
(AEA), * Bradley McDonald (NZEA), * Eko Nur Syah Hidayat (LKK),
Kantoj, Poemo, Himno (Bv. porti iajn oficialajn/decajn/ne-feriajn
vestaĵojn) (Z)
Interkona Vespero (Z)
Instruistoj, prelegantoj enkondukas/varbas pri siaj eventoj, Ludoj
Jaǔdo, 29-a marto, 2018

07:30 – 09:00
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00

10:00 – 10:30
11:00 – 12:00

11:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15 :30
15 :30 – 16 :00
16:00 – 17 :00

Matenmanĝo
Esperanto-kursoj
Komencantoj (Elstara-Park Su Hyeon) (KE)
Progresintoj (Marc Schmidt) (DT)
La nuna situacio de Esperanto en la mondo (Humphrey Tonkin) –
Skajpe (Z)
Bonvolu prepari kelkajn demandojn por doktoro Tonkin. Ni sendos ilin
al li antaǔ la prezentado.
Komuna Foto – (bv surmeti Esperantajn vestaĵojn)
La nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo (Mark Fettes) Skajpe (Z)
Bonvolu prepari kelkajn demandojn por doktoro Fettes. Ni sendos ilin
al li antaǔ la prezentado.
Esperanto-kursoj
Komencantoj (Elstara-Park Su Hyeon) (KE)
Progresintoj (Marc Schmidt) (DT)
Tagmanĝo
Filipinoj kaj siaj kulturo kaj lingvoj (Albert Stalin Garrido) (Z)
Flagoj de la mondoj (Sandor Horvath) (Z)
Nekutimaj kaj amuzaj rakontoj pri kelkaj flagoj
Kafopaǔzo
Manfarita juvelgarnaĵo (Anggorokasih Widiayu Ferduzi) (Z)
Ĉefa materialo: originala indonezia juvelŝtono kaj freŝakva perlo.
Kadraĵa materialo: kelkaj metalfadenoj de kupro, arĝento, alojo, kaj
antioksida ŝtalo.
La preleganto estas spertulo kiu volas montri la manieron por krei la
manfaritan juvelgarnaĵon de belaj kaj multkoloraj juvelŝtonoj. Ŝi ankaŭ
povas rakonti ke kelkaj juvelŝtonoj havas sian propran signifon, kiu
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16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

20:00 – 22:00

rilatas al sano kaj personeco. Se vi interesiĝus kaj ŝatus aĉeti la
manfaritan juvelgarnaĵo, estas bona ŝanco por elekti kaj kunporti
kelkajn kiel donacon por viaj konatoj aŭ familianoj.
Provludo (Nurul) (KE)
Ĉiuj, kiuj volas prezenti ion en la arta vespero nepre ĉeestu la
provludon.
La indonezia lingvo (Arief Rifiki Fadilla) (Z)
La indonezia lingvo estas la oficiala lingvo en Indonezio. Ĝi funkcias kiel
lingvo-ponto inter indonezianoj kiuj devenas de multaj triboj. Tial en
Indonezio troviĝas pli ol 700 lingvoj. Ekde 1928, la indonezia lingvo
estis deklarita kiel unuiga lingvo, kiu estas konata kiel “Sumpah
Pemuda”. La indonezia lingvo multe similas al la malaja lingvo ĉar tio
estas la bazo. Tiel la lingvo ankaŭ estas komprenata de malajziano,
brunejano kaj singapurano. Tamen la indonezia lingvo multe ŝanĝiĝas
kaj adaptiĝas al loka kulturo. Kelkaj vortoj ankaŭ estis prenitaj de la
nederlanda aŭ ĉina lingvoj. En tiu ĉi prelego, vi povas lerni iomete la
indonezian lingvon kaj konatiĝi kun vortoj, kiuj estas kutime uzata en
la ĉiutaga vivo.
Vespermanĝo
La projekto Cassini-Huygens, mirinda interplaneda navigado kaj
esplorado – (Carlos Spinola) (Z)
La pasintan 15-an de septembro la spacŝipo Cassini mergiĝis fine en la
saturna atmosfero, brulante kiel falstelo post 20 jaroj da interplaneda
navigado kaj plenumado de la plej miriga kaj fruktodona esplorado tra
la saturna satelita sistemo.
Tiu komuna misio de la usona kaj europa spac-agentejoj NASA kaj ESA
estis planita en la 80aj jaroj, lanĉita en 1997, atingis kaj ekorbitis
Saturnon ekde 2004 ĝis 2017, estante la unua homa spacŝipo faranta
tion. La kunportita esplorŝipo Huygens alteriĝis sukcese en la satelito
Titano, malkovrante tute nekutiman mondon.
En tiu prezento ni klarigos la bazan fundamenton de la interplaneda
navigado, la fascinan vojaĝon de la Cassini-Huygens kaj la plej elstarajn
malkovrojn en la saturna satelita sistemo.
Aǔkcio (Z)
Aĉetu malmultekoste esperantaĵojn. Aŭ eble amiko aĉetos kaj donacos
al vi! La gajno de la aŭkcio iros al la Indonezia Esperanto-Asocio. Bv
kunporti esperantaĵojn al la kongreso por aŭkcii aŭ simple por donaci,
ili estas bonvenaj!
Vendredo, 30-a marto, 2018

07:30 – 09:00
09:00 – 12:00

Matenmanĝo
Esperanto-kursoj
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09:00 – 09:30
09:30 - 10:30
11:00 – 12:00
12:00 - 13:30
13:30 – 14:30
13:30 – 14:00

14:00 – 14:30
14.30 – 15:30
14:30 – 15:30

15:30 – 16:00
16:00 – 18:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

Komencantoj (Elstara-Park Su Hyeon) (KE)
Progresintoj (Marc Schmidt) (DT)
Clara prezentas (Z)
Esperanto en Indonesio antaǔ 1965, (S-ro Rijanto), Esperantoveterano rakontas (Z)
Ateliero de tradiciaj dancoj (Ilia Dewi) (Z)
Ni kune dancu unu el la tradiciaj dancoj de Indonezio. Pretigu vin por
moviĝi, rideti kaj amuziĝi.
Tagmanĝo
Juna Esperantisto (IEJO) (Erlangga) (KE)
Kiel verki por la elektronika ekrano (Jonathan Cooper) Skajpe (Z)
Multe da tio, kion ni nuntempe skribas, ne estas legota sur presita
paĝo sed sur elektronika ekrano (komputilo, tabulkomputilo aŭ
saĝtelefono). Tamen ne estas nur pri “papero-kaj-inko kontraŭ vitrokaj-bilderoj”: kiel homoj legas per ekrano estas tre malsama ol kiel ili
legas librojn, revuojn kaj gazetojn. Ĉi tiu prezento montros al vi, per
ekzemploj, kiel verki pli efikan tekston por retejoj, retmesaĝoj kaj retnovaĵleteroj.
La historio kaj la ĝisnuna Esperanto-movado en Filipinio (Albert
Stalin Garrido)
Granda Kunveno de Faktabahasa (Erlangga) (KE)
La historio de la urbo Bekasi (Ilia Dewi) (Z)
Bekasi estas unu el la urboj en okcidenta Javo, kiu estas 23 kilometrojn
de Ĝakarto. Ĝi estas konata kiel satelita urbo kiu estas nomata
“Jabodetabek”. Nun Bekasi multe kreskas kaj iĝas la dua plej granda
urbo en la provinco pro la aktiveco de industrio kaj loĝejo. Sed multe
da homoj ne bone scias pri la historio de la urbo kaj kial la fama aŭtoro
de la indonezia literaturo, Chairil Anwar, kreis poemon KarawangBekasi. Ilia Sumilfia Dewi volas prezenti iom pri la historio kaj interesaj
aferoj pri Bekasi.
Kafopaǔzo
Granda Kunveno de Faktabahasa (Erlangga) (KE)
Nekutimaj rakontoj pri arboj (Helen Palmer) (Z)
Operacio: Fluganta Elefanto (Marc Schmidt) (Z)
“Fluganta Elefanto” estas la nomo de la atako de la japana marmilitistaro al Usono per bomboj portitaj de paperaj balonoj, dum
1944-1945. Tiu atako havas ligon al Esperanto. Wasaburo Oishi,
membro de la Japana Esperanto-Instituto, malkovris la ‘jetfluon’ (jet
stream), en kiu la balonoj rapide vojaĝis. Li eldonis sian malkovron en
Esperanto. La ligo al Indonezio estas la bazo por la rakonto, kiu estas
eseo de la aŭstralia ĵurnalisto Richard Hughes, kiu ofte skribis pri Azio,
inkluzive Indonezion.
Vespermanĝo
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19:00 – 20:00
20:00 – 23:00

Orienta Timoro – Prezentado (Z)
Poemo, Magio kaj surprizo, Kanto, Danco
Arta Vespero – “Artoĵoj” el diversaj landoj. Se vi povas kanti, danci,
deklami ion, bv prepari vin kaj kunportu la necesajn muzikon,
kostumon ktp. (Z)
Sabato, 31-a marto, 2018

07:30 – 09:00
09:00 – 12:00
08:00 – 18:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00

Matenmanĝo
Esperanto-kursoj
Komencantoj (Elstara-Park Su Hyeon) (KE)
Progresintoj (Marc Schmidt) (Z)
Tuttaga ekskurso
08:00 Forveturo per buso de la hotelo
09:30 Alveno al la Nacia Galerio (Galeri Nasional). En tiu ĉi loko, la
vizitanto povas admiri la kolekton de pentraĵoj. Kelkaj famaj
pentristoj de Indonezio disponigas siajn artojn en tiu ĉi bela
galerio.
11.30 Ekforveturo al "Happy Day" restoracio en Jalan Juanda por la
kuna tagmanĝo.
12:30 Veturo al "Taman Mini Indonesia Indah" kiu troviĝas en la
orienta Ĝakarto. En tiu vizitinda loko, la vizitanto povas pli
bone scii pri kulturoj de Indonezio el diversaj triboj. Ankaŭ
troviĝas kelkaj muzeoj kiuj certe estas interesaj.
16:30 Reveno al hotelo
Vespermanĝo
Mia Esperanto-agado en Balio (Pande) (Z)
Lingva Festivalo – Aliĝu al unu grupo kaj lernu pri unu lingvo. (Z)
Bv indiki al la organizantoj, se vi volas prezenti lingvon (Z)
Dimanĉo, 1-a aprilo, 2018

06:00 – 09:00

07:30 – 09:00
09:00 – 12:00

Senveturila tago, surstrato de Jend. Ahmad Yani, Bekasi
Unika ŝanco por utiligi la malplenan straton por marŝi, promeni, kuri,
bicikli aŭ propagandi ion. Tiu tago okazas ĉiu dimanĉmatene je la 6a
horo ĝis la 10a horo. Dum kvar horoj, homoj kolektiĝas de diversaj
partoj de Bekasi-urbo sur la ĉefa strato "Jend. Ahmad Yani". En tiu
bona okazo, ni ankaŭ promenos kaj agados por Esperanto. Instigante
al la kongresanojn por kolektiĝi kaj kune marŝi. Ni ankaŭ kantos,
dancos por kapti la atenton de ne-esperantista publiko kaj respondos
se estus demandoj de ili.
Pri la detalo de agado, la informon vi akiros en la interkona vespero.
Matenmanĝo
Esperanto-kursoj
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09:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00

13:30 – 14:00

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

Komencantoj (Elstara-Park Su Hyeon) (KE)
Progresintoj (Marc Schmidt) (DT)
Historio de Esperanto en Indonesio (Heidi Goes) (Z)
Tagmanĝo
Esperanto: Akademia Lingvo, kurso en la Sevilja Universitato (Carlos
Spinola) (Z)
Ĉi-jare en la hispana Universitato de Seviljo okazas la tiea unua
universitata elektebla kurso kun kredita akademia valoro. La profesoro
de la Fakultato de Psikologio, Vicente Manzano-Arrondo, organizis tiun
kurson por studentoj de la Fakultato kaj eksteraj homoj ene de
projekto kontraŭ lingva subpremado en la universitata medio. En tiu
prezento ni klarigos detalojn pri tiu kurso.
Recenzo de la libro de Andre Cherpillod, Konciza Etimologia Vortaro
(Eko N.S.H. Kelas) (KE)
Esperanto devenas de multaj lingvoj en la mondo. Tiu ĉi libro donas al
vi scion pri deveno kaj historio de iu vorto en Esperanto. Ankaŭ
haveblas en tiu ĉi libro estas kelkaj lingvaj scioj, kiel lingvaj faktoj kaj
kelkaj leteroj. En tiu ĉi mallonga prezentado, Eko Nur Syah Hidayat
volas montri kielmaniere vi povas trovi la devenon de vortoj en
Esperanto kaj la radikoj.
Juna Esperantisto (Erlangga) (Z)
Esperantaj Junuloj en Indonezio ekmovadas! Se antaŭe la junuloj nur
interesiĝas pri lernado de Esperanto ĉar ili scivolas, sed nun ili
ekagadas kaj bezonas medion por kune enkonduki Esperanton al siaj
samaĝuloj. Dum tiu ĉi prelego, Erlangga, la prezidanto de Indonezia
Esperanto Junulara Organizo (IEJO), klarigos la nunan situacion, la
obstaklojn kaj esperon pri la junulara movado en Indonezio. En tiu ĉi
sesio ankaŭ eblas kontribui ideon aŭ demandon.
Rigardo al kantoj laǔ lirikverkista vidpunkto (Kam Lee) (KE)
La prezentado temas pri la tekstoj de modernaj rokmuzikaj kantoj,
rilate al evoluado de la temo, uzo de rimo, kaj aliaj aferoj. Kelkaj el la
kantoj estas originale verkitaj en Esperanto kaj aliaj estas tradukoj. La
prelego estas utila por tiuj, kiuj deziras verki kantojn kaj tiuj, kiuj
ĝenerale interesiĝas pri tekstoj de kantoj. La sekvantaj kantoj estos
diskutataj:
1) La Pluvo kantita de Maria Villalon
(https://www.youtube.com/watch?v=fOBkKcbJUAE)
2) Superbazaro kantita de Martin Wiese
(https://www.youtube.com/watch?v=gWiH8BlpU0U)
3) Artfaraĵo de Katy Perry, kantita de Christina Casella, teksto aranĝita
kaj tradukita de Roberto Pigro
(https://www.youtube.com/watch?v=eKJclYAP2OI
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15:30 – 16:00
16:00 – 17:00

17:00 – 18:00
16:00 – 18:00
19:00 – 22:00

4) Dankon, kantita kaj verkita de Jonny M
(https://www.youtube.com/watch?v=wJvcnKVEi34)
Kafopaǔzo
Aŭklando/Tamaki Makaraurau, mia hejmurbo (Bradley McDonald) (Z)
Aktualaĵoj pri la urbo, en kiu mi loĝis jam sesdek jarojn. Kial lakto
kostas tiom multe nun? Kiel celoj por daŭripova evoluo influas
pozitive?
La manĝaĵkostumo de la korea tradicia festotago (Elstara) (Z)
IEA Kunveno (KE)
Bankedo
Lundo, 2-a marto, 2018

07:30 – 09:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30

Matenmanĝo
Ferma ceremonio (Z)
Tagmanĝo
Forveturo: Bonan vojaĝon

7

Homoj, kiuj prezentos
Albert Stalin Garrido – 60 min + 30 min
Filipinoj kaj siaj kulturo kaj lingvoj – ĵaŭdo (60 min)
La historio kaj la ĝisnuna Esperanto-movado en Filipinio – vendredo (30 min)
Anggorokasih Widiayu Ferduzi – 60 min
Manfarita juvelgarnaĵo – ĵaŭdo
Ĉefa materialo: originala indonezia juvelŝtono kaj freŝakva perlo.
Kadraĵa materialo: kelkaj metalfadenoj de kupro, arĝento, alojo, kaj antioksida ŝtalo.
La preleganto estas spertulo kiu volas montri la manieron por krei la manfaritan
juvelgarnaĵon de belaj kaj multkoloraj juvelŝtonoj. Ŝi ankaŭ povas rakonti ke kelkaj
juvelŝtonoj havas sian propran signifon, kiu rilatas al sano kaj personeco. Se vi interesiĝus
kaj ŝatus aĉeti la manfaritan juvelgarnaĵo, estas bona ŝanco por elekti kaj kunporti kelkajn
kiel donacon por viaj konatoj aŭ familianoj.
Arief Rifki Fadilla – 60 min
La indonezia lingvo – ĵaŭdo
La indonezia lingvo estas la oficiala lingvo en Indonezio. Ĝi funkcias kiel lingvo-ponto inter
indonezianoj kiuj devenas de multaj triboj. Tial en Indonezio troviĝas pli ol 700 lingvoj.
Ekde 1928, la indonezia lingvo estis deklarita kiel unuiga lingvo, kiu estas konata kiel
“Sumpah Pemuda”. La indonezia lingvo multe similas al la malaja lingvo ĉar tio estas la
bazo. Tiel la lingvo ankaŭ estas komprenata de malajziano, brunejano kaj singapurano.
Tamen la indonezia lingvo multe ŝanĝiĝas kaj adaptiĝas al loka kulturo. Kelkaj vortoj
ankaŭ estis prenitaj de la nederlanda aŭ ĉina lingvoj. En tiu ĉi prelego, vi povas lerni
iomete la indonezian lingvon kaj konatiĝi kun vortoj, kiuj estas kutime uzata en la ĉiutaga
vivo.
Bradley McDonald – 45 min
Aŭklando/Tamaki Makaraurau, mia hejmurbo – dimanĉo
Aktualaĵoj pri la urbo, en kiu mi loĝis jam sesdek jarojn. Kial lakto kostas tiom multe nun?
Kiel celoj por daŭripova evoluo influas pozitive?
Carla – 30 min
Prezentado (anoncota)
Carlos G. Spinola – 30 min + 45 min
1) Esperanto: Akademia Lingvo, kurso en la Sevilja Universitato – dimanĉo (30 min)
Ĉi-jare en la hispana Universitato de Seviljo okazas la tiea unua universitata elektebla
kurso kun kredita akademia valoro. La profesoro de la Fakultato de Psikologio, Vicente
Manzano-Arrondo, organizis tiun kurson por studentoj de la Fakultato kaj eksteraj homoj
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ene de projekto kontraŭ lingva subpremado en la universitata medio. En tiu prezento ni
klarigos detalojn pri tiu kurso.
2) La projekto Cassini-Huygens, mirinda interplaneda navigado kaj esplorado – ĵaŭdo
(45 min)
La pasintan 15-an de septembro la spacŝipo Cassini mergiĝis fine en la saturna atmosfero,
brulante kiel falstelo post 20 jaroj da interplaneda navigado kaj plenumado de la plej
miriga kaj fruktodona esplorado tra la saturna satelita sistemo.
Tiu komuna misio de la usona kaj europa spac-agentejoj NASA kaj ESA estis planita en la
80aj jaroj, lanĉita en 1997, atingis kaj ekorbitis Saturnon ekde 2004 ĝis 2017, estante la
unua homa spacŝipo faranta tion. La kunportita esplorŝipo Huygens alteriĝis sukcese en la
satelito Titano, malkovrante tute nekutiman mondon.
En tiu prezento ni klarigos la bazan fundamenton de la interplaneda navigado, la fascinan
vojaĝon de la Cassini-Huygens kaj la plej elstarajn malkovrojn en la saturna satelita
sistemo.
Eko – 30 min
Recenzo de la libro de Andre Cherpillod, Konciza Etimologia Vortaro – dimanĉo
Esperanto devenas de multaj lingvoj en la mondo. Tiu ĉi libro donas al vi scion pri deveno
kaj historio de iu vorto en Esperanto. Ankaŭ haveblas en tiu ĉi libro estas kelkaj lingvaj
scioj, kiel lingvaj faktoj kaj kelkaj leteroj. En tiu ĉi mallonga prezentado, Eko Nur Syah
Hidayat volas montri kielmaniere vi povas trovi la devenon de vortoj en Esperanto kaj la
radikoj.
Elstara – 60 min
La manĝaĵkostumo de la korea tradicia festotago – dimanĉo
Dum la prelego Elstara prezentos kelkajn de tiuj vestaĵoj.
Erlangga – 60 min
Juna esperantisto – dimanĉo
Esperantaj junuloj en Indonezio ekmovadas! Se antaŭe la junuloj nur interesiĝas pri
lernado de Esperanto ĉar ili scivolas, sed nun ili ekagadas kaj bezonas medion por kune
enkonduki Esperanton al siaj samaĝuloj. Dum tiu ĉi prelego, Erlangga, la prezidanto de
Indonezia Esperanto Junulara Organizo aŭ IEJO, klarigos la nunan situacion, la obstaklojn
kaj esperon pri junulara movado en Indonezio. En tiu ĉi sesio ankaŭ eblas kontribui ideon
aŭ demandon.
Franciska Toubale
Deklamado de poemo
Rifuĝinto (teatraĵo) (konfirmota)
Heidi Goes – 180 min
9

Libro: Historio de Esperanto en Indonezio – dimanĉo
Helen Palmer – 45 min
Nekutimaj rakontoj pri arboj – vendredo
Humphrey Tonkin – 60 min (Skajpe)
La nuna situacio de Esperanto en la mondo – jaŭdo
Bonvolu prepari kelkajn demandojn por doktoro Tonkin. Ni sendos ilin al li antaǔ la
prezentado.
Jonathan Cooper – 30 min (Skajpe)
Kiel verki por la elektronika ekrano – vendredo
Multe da tio, kion ni nuntempe skribas, ne estas legota sur presita paĝo sed sur
elektronika ekrano (komputilo, tabulkomputilo aŭ saĝtelefono). Tamen ne estas nur pri
“papero-kaj-inko kontraŭ vitro-kaj-bilderoj”: kiel homoj legas per ekrano estas tre
malsama ol kiel ili legas librojn, revuojn kaj gazetojn. Ĉi tiu prezento montros al vi, per
ekzemploj, kiel verki pli efikan tekston por retejoj, retmesaĝoj kaj ret-novaĵleteroj.
Ilia – 60 min
La historio de la urbo Bekasi – vendredo
Bekasi estas unu el la urboj en okcidenta Javo, kiu estas 23 kilometrojn de Ĝakarto. Ĝi
estas konata kiel satelita urbo kiu estas nomata “Jabodetabek”. Nun Bekasi multe kreskas
kaj iĝas la dua plej granda urbo en la provinco pro la aktiveco de industrio kaj loĝejo. Sed
multe da homoj ne bone scias pri la historio de la urbo kaj kial la fama aŭtoro de la
indonezia literaturo, Chairil Anwar, kreis poemon Karawang-Bekasi. Ilia Sumilfia Dewi
volas prezenti iom pri la historio kaj interesaj aferoj pri Bekasi.
Kam Lee – 30 min x 2
Rigardo al kantoj laǔ tekstverkista vidpunkto – dimanĉo
La prezentado temas pri la tekstoj de modernaj rokmuzikaj kantoj, rilate al evoluado de la
temo, uzo de rimo, kaj aliaj aferoj. Kelkaj el la kantoj estas originale verkitaj en Esperanto
kaj aliaj estas tradukoj. La prelego estas utila por tiuj, kiuj deziras verki kantojn kaj tiuj,
kiuj ĝenerale interesiĝas pri tekstoj de kantoj. La sekvantaj kantoj estos diskutataj:
1) La Pluvo kantita de Maria Villalon (https://www.youtube.com/watch?v=fOBkKcbJUAE)
2) Superbazaro kantita de Martin Wiese
(https://www.youtube.com/watch?v=gWiH8BlpU0U)
3) Artfaraĵo de Katy Perry, kantita de Christina Casella, teksto aranĝita kaj tradukita de
Roberto Pigro (https://www.youtube.com/watch?v=eKJclYAP2OI
4) Dankon, kantita kaj verkita de Jonny M
(https://www.youtube.com/watch?v=wJvcnKVEi34)
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Mark Fettes (UEA) 60 min (Skajpe)
La nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo – jaŭdo
Bonvolu prepari kelkajn demandojn por doktoro Fettes. Ni sendos ilin al li antaǔ la
prezentado.
Marc Schmidt – 60 min
Operacio: Fluganta Elefanto – vendredo
“Fluganta Elefanto” estas la nomo de la atako de la japana mar-militistaro al Usono per
bomboj portitaj de paperaj balonoj, dum 1944-1945. Tiu atako havas ligon al Esperanto.
Wasaburo Oishi, membro de la Japana Esperanto-Instituto, malkovris la ‘jetfluon’ (jet
stream), en kiu la balonoj rapide vojaĝis. Li eldonis sian malkovron en Esperanto. La ligo
al Indonezio estas la bazo por la rakonto, kiu estas eseo de la aŭstralia ĵurnalisto Richard
Hughes, kiu ofte skribis pri Azio, inkluzive Indonezion.
Pande – 60 min
Mia Esperanto-agado en Balio – sabato
Sandor Horvath – 60 min
Flagoj de la mondoj – Kelkaj interesaj rakontoj pri flagoj – jaŭdo
Nekutimaj kaj amuzaj rakontoj pri kelkaj flagoj.
Senveturila Tago
Senveturila Tago estas unika ŝanco por utiligi la malplenan straton por marŝi, promeni,
kuri, bicikli aŭ propagandi ion. Tiu tago okazas ĉiu dimanĉmatene je la 6a horo ĝis la 10a
horo. Dum kvar horoj, homoj kolektiĝas de diversaj partoj de Bekasi-urbo sur la ĉefa
strato "Jend. Ahmad Yani". En tiu bona okazo, ni ankaŭ promenos kaj agados por
Esperanto. Instigante al la kongresanojn por kolektiĝi kaj kune marŝi. Ni ankaŭ kantos,
dancos por kapti la atenton de ne-esperantista publiko kaj respondos se estus demandoj
de ili.
Pri la detalo de agado, la informon vi akiros en la interkona vespero.
Dimanĉo, 07:00 – 09:00, surstrato de Jend. Ahmad Yani, Bekasi
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