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Salutvortoj de la organizantoj
Kara partoprenanto de la JES 2018,
ni ĝojas bonvenigi vin ĉi tie en Storkow en la 10-a Junulara E-Semajno!
Estis longa vojo kiu antaŭis tiun eventon - inter la unua vizito de la
JES-ejo en junio 2017 kaj la hodiaŭa tago okazis multe - cerbumado,
interparoloj, pripensado, kunsidoj, mesaĝoj, mesaĝoj kaj ankoraŭfoje
mesaĝoj, kaj finfine ankaŭ multe da ĝojo pri tio ke ni ĉiuj renkontiĝas!
La granda plejmulto el vi jam aliĝis kiam ankoraŭ ne estis iu ajn informo
pri la programo. Tio aŭ signifas ke vi tre fidas nian organizan teamon aŭ
ke simple la revido estas finfine la plej grava afero dum JES por multaj el
vi. Ambaŭ kazoj estus bonaj. Ĉiuokaze ni klopodis organizi buntan kaj
riĉan programon por nia evento por stimuli kaj la cerbon, la korpon kaj
nian bonfarton! Estos prelegoj, dancado, koncertoj, teatro kaj multe pli.
Ni esperas ke tiu ĉi evento estos por vi riĉiga sperto. Estu ĝi loko kie eblas
ekkoni novajn homojn kaj vidpunktojn, kie eblas lerni, havi nekutimajn
spertojn kaj plej grave - ĝui kaj ĝoji kun malnovaj kaj novaj amikoj!
Sed ne nur temas pri tio. Ĝi estu ankaŭ loko kie eblas sperti
Esperanto-kulturon kaj vivi en Esperantujo dum unu semajno! Por kelkaj
el ni Esperanto estas ĉiutaga afero, sed aliaj havas nur malofte la eblon
uzi ĝin en la ĉiutaga vivo. Do uzu ni tiun unikan ŝancon, ne nur paroli
Esperanton, sed ankaŭ konatiĝi kun nia kulturo, Esperanto-libroj kaj
-muziko, kaj kun "strangaj" kutimoj kiujn oni nur trovas en Esperantujo!
Ni parolu kaj diskutu, sed samtempe estimu unu la alian. Ni atentu ankaŭ
ke inter ni estas novuloj kaj komencantoj, kiuj ankoraŭ ne parolas flue aŭ
foje ne plene kompreneble. Estu ni paciencaj, amikemaj kaj helpemaj al ili
- ĉiuj ni iam eklernis la lingvon kaj ĉiuj el ni foje eraras.
Fine ankoraŭ eta atentigo. Por okazigi ĉion estas multe por fari dum la
semajno kaj ne ĉiam eblas perfekte antaŭvidi ĉion. Do se vi vidas ke ie
bezonatas helpo, simple venu kaj helpu! La organizantoj kaj la aliaj
partoprenantoj estos tre dankemaj al vi.
Por ke Esperanto-aranĝoj kiel tiu ĉi povu okazi, ĉiam bezonatas homoj
kiuj pretas investi tempon kaj sian helpon. Kaj kutime tio estas volontula
laboro. Se vi ŝatas la eventon, pripensu tion. Eble la sperto de la JES eĉ
inspiras
vin
mem kontribui al la venonta aŭ kunorganizi
Esperanto-aranĝon en via lando!
Ĉiuokaze ni deziras al vi plej agrablan semajnon! Amuziĝu!
Elkore,
via ĉi-jara JES-teamo - David, Lars, Michaela, Piotr, Roma, Sonja
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Grußwort
Storkow

der

Bürgermeisterin

der

Stadt

Liebe Jugendliche, liebe Organisatoren,
ich heiße Sie herzlich willkommen zu Ihrem Treffen „Junulara E-Semajno“
in der Stadt Storkow (Mark).
Es gibt Leitgedanken, die treffen ins Herz einer Bewegung oder einer
Gesellschaft. Ihr Motto „Esperanto - Eine Sprache, die verbindet!“ gehört
dazu. Ihr Leitgedanke bezeichnet das, worauf es in unserer vielfältiger
gewordenen Gesellschaft immer stärker ankommt: auf den Dialog und die
Einbindung aller.
„Esperanto“, das klingt einfach und ist doch sicherlich oft gar nicht so
einfach umzusetzen. Alle, die sich für den Esperanto-Dialog engagieren,
wissen, wie wegweisend ihr Aufeinanderhören war und wie wertvoll es ist.
Mit Ihrem Dialog bauen Sie Brücken zwischen Jugendlichen aus
Deutschland, Polen und der Welt.
Ihr Dialog hat einen Weg zum Miteinander gefunden. Er hat Jugendliche
einander nähergebracht, er hat Verständnis geweckt, er hat erwiesen,
was ein ehrlicher, ein vertrauensvoller Dialog bewirken kann. Anders
gesagt, er hat ein Modell für den interkulturellen Dialog, für die
Völkerverständigung entwickelt.
Der Dialog zwischen den Jugendlichen verschiedener Länder ist die
große Aufgabe. Immer noch reden wir mehr übereinander als
miteinander. Nach wie vor wissen die in unserem Land lebenden
Jugendlichen oft nur wenig über andere Kulturen. Jeder Dialog braucht
eine tragfähige Basis. Ihr jährliches Jugendtreffen „Junulara E-Semajno“
zeugt von der Gemeinsamkeit für den interkulturellen Dialog.
Ihnen allen und insbesondere Ihnen, dem Deutschen Esperanto-Jugend
e.V., möchte ich ganz herzlich danken für Ihren langjährigen Einsatz für
Dialog und Verständigung, für die Achtung eines jeden Jugendlichen.
Allen Teilnehmern wünsche ich viele neue Erkenntnisse und eine
erlebnisreiche Woche in Storkow (Mark). Viel Spaß!
Herzlichst
Cornelia Schulze-Ludwig
Bürgermeisterin der Stadt Storkow (Mark)
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Salutvortoj de la urbestro de la urbo Storkow
Karaj junuloj, karaj organizantoj,
mi elkore bonvenigas vin al via renkontiĝo "Junulara E-Semajno" en la
urbo Storkow.
Ekzistas frapfrazoj, kiuj tuŝas la koron de ia komunumo aŭ socio. Via
moto "Esperanto - lingvo, kiu konektas!" apartenas al tiaj frazoj. Via moto
vortumas tion, kio pli kaj pli gravas: la interparolo kaj la inkluzivigo de
ĉiuj.
"Esperanto", tio sonas facila sed ja certe estas ofte malfacile realigebla.
Ĉiuj, kiuj aktivadas por la Esperanto-dialogo, scias kiom modela estis ilia
reciproka aŭskultado kaj kiom valora ĝi estas. Pere de via dialogo vi kreas
pontojn inter junuloj el Germanio, Pollando kaj la mondo.
Via dialogo sukcesis trovi vojon al kuneco. Ĝi proksimigis junulojn, instigis
komprenemon, montris kion honesta dialogo bazita sur fido povas atingi.
Alivorte, ĝi kreis modelon por interkultura dialogo, por internacia
kompreniĝo.
La dialogo inter la junuloj de malsamaj landoj estas granda tasko. Daŭre
ni pli parolas 'unu pri la alia' ol 'unu kun la alia'. Daŭre la junuloj, kiuj loĝas
en nia lando, scias nur malmulte pri aliaj kulturoj. Ĉiu dialogo bezonas
fortan fundamenton. Via ĉiujara junulara renkontiĝo "Junulara
E-Semajno" atestas komunecon por la interkultura dialogo.
Al vi ĉiuj, precipe al la Germana Esperanto-Junularo, mi volas elkore
danki pro la longjara klopodado por dialogo kaj kompreniĝo, pro la
respekto al ĉiu junulo.
Al ĉiuj partoprenantoj mi deziras multajn novajn malkovrojn kaj
sperto-riĉan semajnon en Storkow. Amuziĝu!
Elkore,
Cornelia Schulze-Ludwig
Urbestro de la urbo Storkow
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La organiza teamo

David, kunordigado

Sonja, administrado

Roma, programo

Michaela, publikaj rilatoj, ekskursoj

Lars, financoj

Piotr, retpaĝo, aliĝilo, drinkejo

Krom tiuj ĉi homoj por la okazigo de la evento helpas, laboras kaj
kontribuas multaj aliaj homoj!
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Ĝeneralaj informoj
JES – la Junulara E-Semajno – estas unu el la plej grandaj
Esperanto-aranĝoj de la junularo. Ĉiujare ĝi okazas ĉirkaŭ novjaro dum
unu tuta semajno, kutime en Germanio aŭ Pollando. Ĉi-jare ĝi okazas jam
la 10-an fojon! Ĝin organizas GEJ kaj PEJ (Germana kaj Pola
Esperanto-junularoj).
La antaŭaj JES-oj estis en:
Zakopane (2009-2010)
Burg - Spreewald (2010-2011)
Gdańsk (2011-2012)
Naumburg - Saale (2012-2013)
Szczawno Zdrój (2013-2014)
Weißwasser (2014-2015)
Eger (2015-2016)
Waldheim am Brahmsee (2016-2017)
Szczecin (2017-2018)
Kaj ĉi-jare la JES gastiĝos en la urbo Storkow en la gastejo kaj
renkontiĝejo “Hirschluch” (prononco: “Hirŝ-luĥ”).

Nomŝildoj
Dum JES vi rimarkos diversajn kolorojn de nomŝildoj. Do kion ili signifas?
Nomŝildoj de partoprenantoj estas bluaj, la oranĝajn havas la
organizantoj, kaj la verdajn ni uzos por videbligi la homojn, kiuj indikis ke
ili pretas helpi al novuloj. Se vi havas iun demandon pri JES, se vi bezonas
konsilon aŭ helpon - ne hezitu kontakti la partoprenanojn kun verdaj aŭ
oranĝkoloraj nomŝildoj - ili pretas helpi!
Per verda glumarko krome eblas indiki sur la nomŝildo ke oni estas
novulo. Tio ne estas deviga - homoj mem elektas ĉu uzi la glumarkon aŭ
ne.
Antentu ke via nomŝildo samtempe estas manĝkupono, do ne forgesu
kunporti ĝin al la manĝejo kaj ne gluu glumarkon sur la strekokodon!

Organiza Ĉambro
La ĉambron de la organizantoj vi trovas en la domo f lorkrono (kie estis la
akceptejo). Tie laboras la organiza teamo por ke vi povu senprobleme ĝui
la aranĝon. En urĝaj kazoj iru tien por ricevi helpon. (Por iom simple babili
kun ni tamen aliaj lokoj estas pli taŭgaj.)
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Programo
Ĉiutaga programo dum JES konsistas el tri ĉefaj partoj: la taga
programo, kiu daŭras ekde mateno ĝis vespermanĝo, la vespera
programo kaj la nokta programo. Dumtage vi povas partopreni ekzemple
prelegojn, diskutrondojn kaj danckursojn. Vespere ni rekomendas al vi
koncertojn, teatraĵon kaj tipajn Esperantujo-programerojn kiel la
trinkomanĝan nokton dum kiu vi povos gustumi bongustaĵojn el diversaj
landoj kaj la internacian vesperon.
En la nokto eblas amuziĝi en drinkejo, gufujo kaj diskejo. La nokta
programo estas same bunta, sed iomete pli spontana kaj neantaŭvidebla
- ni restas je via dispono se vi subite havos brilan ideon kiun vi emos
realigi dum nia evento. ;)
Ni esperas ke vi ĝuos la programon kaj trovos ion interesan por vi!

Ĝenerala strukturo
La ĝenerala strukturo de la tago aspektas tiel:
9h00 – 10h00 matenmanĝo
taga programo
14h00 – 15h00 tagmanĝo
taga programo
19h30 – 20h30 vespermanĝo
21h30 gravaj anoncoj kaj tuj poste vespera programo
Multajn tagajn kaj vesperajn programerojn vi trovas ĉi tie. La ekzaktajn
tempojn de ilia okazigo vi trovos en la programtabulo en la JES-ejo.
Kelkaj programeroj tamen ankoraŭ ne estis konfirmitaj kiam ni printis tiun
ĉi libron, do la plej kompletan kaj aktualan programon vi ĉiam trovos nur
en la programtabulo!
Per la verdaj titoloj ni montras ke programero taŭgas por komencantoj.
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Novula programo
(Eszter Besenyei-Merger kaj Sarolta Bagó)
Ĉu vi unuan fojon partoprenas Esperanto-aranĝon? Jen viaj eble plej
gravaj programeroj - en pluraj sesioj de nia novula programo vi ekscios
ĉion kion utilas scii por bone orientiĝi en Esperanto-aranĝo. Venu kaj
ĝuu! Gvidas Stela kaj Saci.

Kurso de Esperanto por komencantoj / Esperanto for beginners
(Sophie Horrocks)
Are you new to Esperanto but want to learn more? Come along to my
friendly beginners class and make new friends!
Ĉu vi novas al Esperanto sed volas lerni pli? Venu al mia amikeca klaso
kaj konatiĝu kun novaj amikoj!

Esperanto-Kurso por progresantoj
(Veronika Venislovas kaj Vít Guiglielmo Mišurec)
Vi ne plu estas komencanto, sed ankoraŭ ne spertulo pri Esperanto?
Kunportu viajn lingvajn dubojn kaj demandojn al la kurso kaj partoprenu
por plialtigi vian nivelon kaj lerni ion novan!

Tagaj programeroj
Muzikumado
Klezmera JES-orkestro (Lena Wilke)
Ĉi- jare ni fondos klezmeran JES-orkestron! Laŭ la sperto de lastaj JES-oj
tio bone funkcias en Esperantujo. Se vi ludas muzikilon, ekzemple
violonon, violon, violonĉelon, klarneton, fluton, gitaron, ukulelon,
tamburon k.t.p., do venu! La provludojn gvidos Lena Wilke (ĴeLe). Eble iu el
la partoprenantoj povas danci judajn dancojn, bonvenon! Ni prezentos
pretajn pecojn dum internacia vespero.

Ĥorkantado (Vlad Dolezal)
Venu kanti plurvoĉajn kantojn el la tuta mondo.
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Marmeladumado, "Jam-Session", sesio de improvizado (Alina)
Tio signifas komunan muzikumadon per ajnaj instrumentoj en ajna stilo
laŭeble libere! Alportu muzikilojn, vin, bonhumoron, ideojn, eble kantojn
kaj kreemon! Plej ofte unu persono donas bazon kaj gvidas dum la aliaj
komune improvizas al tio. Krome eblas kune lerni kaj aranĝi muzikpecojn.
Ankaŭ malspertuloj kaj aŭskultantoj bonvenas!

Danckursoj
Para danco de Bal Folk por (preskaŭ) ĉiu muziko
(Lisa Morgenroth kaj Spencer van der Meulen)
Ĉu vi volas danci paran dancon en la diskejo, sed ne scias kiel? Ĉu vi jam
ĉiam scivolis pri Bal Folk kaj ŝatus lerni ĝian plej popularan dancon? Ĉu
vi neniam scias, ĉu ia danco taŭgas por la muziko, kiun vi unuafoje
aŭskultas? Ni povas helpi vin! Ne necesas kunporti partneron, sed ne
forgesu vian scivolemon. Post ĉi tiu mallonga kurso vi neniam plu sentos
vin perdita dum dancado!

Grupaj dancoj de Bal Folk kun partnerŝanĝoj
(Lisa Morgenroth kaj Spencer van der Meulen)
Danci estas bona maniero por ekkoni novajn homojn. Per niaj grupaj
dancoj vi povas danci kun multe da homoj en nur unu kanto! Venu kaj
lernu la plej oftajn grupdancojn de Bal Folk, kiuj estas tiom ŝatataj pro ilia
ĝojeco kaj energio. Sed ne timu, ili ne estas komplikaj.

Baĉata-kurso (Małgorzata Baczyńska kaj Kristjan Schmidt)
Baĉato estas muziko kaj pardanco de Dominika Respubliko. La muziko
ofte temas pri amo kaj estas romantika - tamen ne estas malrapida
muziko. Dum la kurso vi lernos la bazajn paŝojn kaj facilajn figurojn.

Rokdanckurso (Idéal Gabalda)
Fama danco en Francio, la ses tempa roko, danciĝas sur rokaj muziko
kun paŝoj sur ses tempoj, kun gvidanto kaj sekvanto. La muzikaj tempoj
estas markitaj per precizaj paŝoj kiuj kreas konekton inter la dancantoj
por permesi rapidaj turnoj kaj komplikaj koregrafioj. Dum tiu-ĉi
programero mi instruos la bazajn paŝojn kaj kiel krei la konekton inter ili
por povi komenci danci.
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Svingdancaj kursoj (Spencer van der Meulen)
Svingaj dancoj estas aro da diversaj ĝojigaj dancoj, kiujn oni dancas laŭ
la amuzaj ritmoj de svinga ĵazmuziko. El la duopaj svingaj dancoj, Lindy
Hop estas plej populara. Ĝi unuafoje populariĝis en Usono en la 1930-aj
jaroj, kaj oni revivigis ĝin en la 1990-aj jaroj, ekde kiam ĝi disvastiĝis tra la
mondo kaj iĝis vere internacia danco. Malkiel la rigidaj kaj elegantaj
formalaj duopaj dancoj el Eŭropo, Lindy Hop estas ĝojiga kaj ludeca.
Ĝi tre similas al Rock 'n' Roll kaj Jive, kiuj evolis el Lindy Hop, do la movoj
en ĉi tiu kurso estos ankaŭ aplikeblaj en tiuj dancoj. Ĉiu leciono estas
memstara kaj taŭga por komencantoj, sed ĉiufoje kun alia enhavo. Do
venu al iu ajn leciono, aŭ al ĉiuj, laŭ via plaĉo. Vi povas veni sola, sen
partnero.
Mi dediĉos ankaŭ unu lecionon al la svinga duopa variaĵo de la danco
Charleston, kiu estas pli rapida kaj tre bona korpa ekzerco. Kunportu
akvon kaj bantukon, ĉar vi certe ŝvitos.

Prelegoj kaj aliaj programeroj:
Abstraktaj strategiaj ludoj (Russ Williams)
Multaj homoj ludas aŭ almenaŭ aŭdis pri ŝako, damludo, goo, ŝogio, ktp.
Sed ekzistas miloj da aliaj tre diversaj sed malpli vaste konataj ludoj, kiuj
same estas sen hazardo kaj sen kaŝita informo. Ofte ludo kun tre simplaj
reguloj estas strategie tre profunda kun interesaj taktikoj kaj
aha-surprizoj dum ludado. Iuj estas komerce eldonitaj; iuj ludeblas per
ordinaraj aĵoj, kiujn vi probable jam posedas hejme aŭ povas facile krei;
iuj ludeblas en diversaj retejoj. Jen superrigardo pri tiaj logikaj ludoj, kun
eblo ludi kelkajn.

Aŭskulta servo (Severin Torben Seehrich)
Aŭskulta servo temas pri psika subteno de tiuj, kiuj konfidence volus
paroli pri zorgoj kiuj afektas la ĝuadon de la evento aŭ pri iaj aliaj aferoj
de sia vivo por pli bona pripensado. Temoj povas esti timideco, novulaj
sentoj (ekz. manko de proksimuloj), (mis)komprenoj kaj interhoma konduto
(ekz. interkulturaj ŝokoj, konfuzo pri reago de aliulo, duboj pri kiel konduti,
malbona sento pro iu homa konduto), intima parolado pri personaj
zorgoj (ekz. malbona novaĵo ricevita dum la evento) au io ajn alia, kio
pezigas vian animon dum la evento
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BEMI-kunsido (Lars Sözüer)
Ĉu vi parolas Esperanton, kaj ŝatas bicikli? Tiam sentu vin membro de
BEMI, la Biciklista Esperantista Movado Internacia, fakasocio de TEJO. En
nia kunsido ni raportos pri la karavanoj de la pasanta jaro (kun bildoj!),
diskutos pri karavanoj kaj aliaj aktivecoj de la venanta jaro kaj elektos
estraron. Vi rajtas kandidati.

Bildlingvo Bliss (Berto Ŝuman)
Kurseto pri la logika nur-skriba sistemo per ideogramecaj simboloj. Vi
mem divenos multon kaj devos skribi sur la tabulo.

Ĉiutaga konsento: 5 kondutoj per kiuj mi ne plu ĝenas la aliajn
(Manuela Ronco)
En tiu ĉi prelego mi fanfaronas pri kia bonulo mi estas, kaj pri kiel mi
klopodas apliki kulturon de konsento al mia ĉiutaga vivo. Se vi estas bona
homo, nepre partoprenu kaj vi mem havos okazon kundividi viajn bonajn
ĉiutagajn praktikojn. Eventuale ni eĉ diskutos la malfacilaĵojn, kiujn ni foje
renkontas. Se "kulturo de konsento" estas koncepto fremda al vi, jen
okazo eklerni per praktikaj ekzemploj.
Manuela Ronco kunfondis kaj kunredaktas la blogon www.egalecen.org

Ĉu ni ĉesu manĝi bananojn? (Yann Chiffaudel)
Estas multaj agoj farindaj kaj farendaj por malgravigi la
klimatkatastrofon, unu el ili estas malgrandigi niajn personajn emisiojn
de karbona dioksido. Por tiu reduktado ekzistas pluraj eblaj agoj sed
fakte ili ne ĉiuj estas same efikaj, ni vidos kiuj estas la plej efikaj agoj laŭ
la kvanto da karbona dioksido savita, tio estas ege helpa por elekti kiel
ekologiigi sian vivstilon.

Diskutrondo pri pluramemo (Yana Khusanova)
Pluramemo estas pli kaj pli diskutata temo kaj la opinioj varias de "Kial oni
nur volas esti monogamuloj?" ĝis "Kial oni povas akcepti havi tiom
strangan rilatformon?" Ekde la lasta JES funkcias grupo por diskuti amon
kaj pluramemon, ĉar amo estas tiom diversflanka afero, ke ĉiam restas io
por diskuti. Venu al la diskutrondo por daŭrigi konversacion en reala vivo
aŭ lerni ion novan, se vi estas nur scivolemulo.

EDE - Politiko en Esperanto (Berto Ŝuman)
Esperanto en politiko kaj E-D-E.org. Ni diskutas kio estas politiko, kiel
e-istoj
faras
politikon
kaj
kiel
funkcias
la
partio
"Eŭrope-Demokratio-Esperanto".
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Efika altruismo: prelego kaj babilrondo (Yann Chiffaudel)
Efika altruismo estas internacia movado kies celo estas plibonigi la
mondon kaj kies metodoj estas raciaj pripensitaj metodoj por elekti kion
fari kaj kiel. Tio estas bazita precipe el filozofio kaj ekonomio. La ideo
estas kunlaborigi sian koron kaj sian cerbon por efike plibonigi la vivon
de aliuloj. Mi priskribos la bazajn ideojn de la movado kaj ni povos debati
pri ĝi kune.

Esperanta agado ĉe la Festivalo Pol’and’Rock (Lidia Komar)
Multikultura Vilaĝo 'Esperanto' estas nomo de nuntempe 3-jara agado de
CEM (Centrum Edukacji Międzykulturowej) ĉe fama Pol'and'Rock Festiwalo
antaŭe konata kiel pola Haltejo WOODSTOCK. Ciujare esperantista
laborteamo organizas 3- tagan programon pro kiu centoj da homoj
eksciis/interesiĝis pri Zamenhofa lingvo kaj esperanta agado. Dum
prelego mi prezentos multe da fotoj, filmoj kaj konkludoj pri tiu ĉi afero.

Esperanto-literaturo – ĉu ni daŭre bezonas ĝin? (Peter Baláž)
Ĉu vi ŝatas legi? Kaj ĉu vi legas E-verkojn? Aŭ vi pensas ke nenio interesa
eldoniĝas en EO? Ĉu kaj kial estas bezonate legi E-literaturon? Kia estas
estonto de la E-literaturo? (en la mondo de ciferecaj libroj sed same en la
tempo de apenaŭa legado en plejparto de la mondo) Kiaj estas defioj de
la verkado, tradukado kaj eldonado de E-literaturo? Venu diskuti la
estonton (kaj nuntempon) de la E-literaturo – kune kun eldonistoj,
verkistoj kaj legantoj.

Gresillon, la franca Esperanto-kastelo: prezento kaj funkciado
(Jannik Huet)
Vi konatiĝu kun la "kastelo" de la esperantistoj pere de fotoj kaj rakontoj
fare de Ĵanik. Ŝi de pli ol 10 jaroj zorgas pri tiu mirinda loko kies la
esperant(ist)a historio jam havas pli ol 60 jarojn.

Historio de PEJ - kion ni heredis, kion ni povas lerni
(Tobiasz Kubisiowski)
Pola Esperanto-Junularo estis fondita antaŭ 60 jaroj – en 1958. Okaze de
tiu jubileo ni ŝatus prezenti al vi per mallonga kaj facile digestebla
prelego la historion de la plej granda junulara Esperanto-organizaĵo en
Pollando. Kelkaj elementoj de la pasinteco certe ŝajnos al vi konataj, dum
aliaj povos vin mirigi aŭ eĉ ŝoki. Venu kaj festu kun ni la jubileon!
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Kaoso en la vortaro de E-plantoj (Irek Bobrzak)
Laŭ gvidata de la botanikaj scienco-institutoj kaj universitatoj listo „The
Plant List” oni povas distingi hodiaŭ 642 plantajn familiojn, en tio 17,020
plantajn genrojn kaj 1,064,035 speciojn de ili. En la listo apartenas krome
nomoj sinonimaj kaj deaktualigitaj, rezulto de la esploroj kaj ŝanĝoj, foje
eĉ sur la familia kaj genra niveloj. Plantonomoj prezentataj estas en la
scienca lingvo, plej ofte temas pri la latina, sed ne nur. Kiom da nomoj de
la plantoj estis ĝis nun esperantigitaj? Kiuj kaj kiamaniere? Kio gravis
dum la esperantigo – floro, frukto aŭ la nomo scienca? Ĉu unu planto
havas nur unu nomon? Al tiuj, kaj al aliaj demandoj, respondon vi trovos
dum la prezentado mia kun diskuto pri la botanika vortaro en Esperanto.
Bonvenon, se vi interesiĝas pri la hejmaj, ĝardenaj aŭ naturaj plantoj, se
vi deziras kune esplori ankaŭ tiun branĉon de la internacia lingvo.

Kiel lerni fremdan alfabeton aŭ skribsistemon (Judith Meyer)
Multaj homoj emus lerni la rusan, araban, korean, ĉinan, japanan aŭ alian
mojosan fremdlingvon sed timas la skribsistemon. Fakte lernado de nova
skribsistemo tute ne estas timinda! Ĝi devus esti kialo por lerni
fremdlingvon, ne kialo por ne lerni ĝin! Dum ĉi tiu interaktiva prelego mi
klarigos al vi multajn principojn pri efika lernado de fremda alfabeto aŭ
eĉ karakterobazita skribsistemo kiel la ĉina. Multaj alfabetoj estas
lerneblaj eĉ ene de manpleno da horoj! Mi estas la aŭtorino de la
kursoserio "Script Hacking" pri alfabetoj por konata anglalingva eldonejo
Teach Yourself.

Kiel mi verkis "Teach Yourself Complete Esperanto" (Judith Meyer)
Post la sukceso de Duolingo, finfine normala eldonejo de lingvokursoj
denove ekinteresiĝis pri Esperanto. Fakte "Teach Yourself" estas la plej
konata kaj plej ofte havebla serio de lingvokursoj en britaj librovendejoj
kaj pluraj homoj jam sendis al mi fotojn de la nova Esperanto-kurso sur
bretaro en normala librovendejo. Ĉi tiu granda sukceso apartenas al Tim
Owen, kiu konvinkis tiun eldonejon ke ili nepre bezonas modernan
lingvokurson pri Esperanto. Post kiam li konvinkis ilin, ni kune okupiĝis pri
la verkado de la kurso. En ĉi tiu sesio, mi volonte parolos pri la
pripensindaj aferoj dum kursoverkado, pri la konsiloj, kiujn uzantoj de la
kursoj povas eltiri el tio, pri niaj problemoj kaj solvoj kaj pri kial vi
rekomendu "Teach Yourself Complete Esperanto" al anglalingvaj
komencantoj.
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Kiel prezenti Esperanton alloge, taŭge kaj ne mensogante
(Peter Baláž)
Tiu ĉi seminari/et/o celos priparoli gravan aferon, rilatan al Esperanto ties prezentado antaŭ publiko. Ofte ni kiel movado subtaksas ĝuste tiun
ĉi parton de nia agado, eĉ se ĝi estas esenca, unu el la plej gravaj
elementoj por ke la Esperanto-movado povu entute ekzisti. Venu do ekscii
kelkajn detalojn kaj konsilojn pri la fako "informado" - kion kaj kiel fari,
kion nepre ne fari, kiel prezenti la lingvon sobre kaj nature. En la praktika
parto vi mem iĝos la aktiva informanto, spertante la gravecon de la temo.
(La seminarion gvidos Petro (Peter Baláž), organizinto de dekoj da
EO-eventoj (inter ili IJK kaj UK, SES, KAEST, AS...).

Kiom da fojoj oni devas miksi kartaron? - matematika prelego
(Lucas Teyssier)
En tiu prelego, ni enkondukos la nocion de miksotempo de kartaro. Ni
provos klarigi kial homoj kutime tre malbone miksas kartarojn kaj kiel uzi
tion por honeste fraŭdi. Tiu prelego estas matematika prelego. Por atingi
interesajn rezultojn je la fino, mi devos iom rapidi kaj supozos ke la
ĉeestantoj jam havas bonajn ideojn pri matematiko.

Kurso de meditado (Peter Baláž)
Meditado – vorto kun malsamaj signifo-komprenoj kaj foje miskomprenoj.
Pri kio fakte temas? Kiel ĝi efikas? Kiaj metodoj mediti ekzistas? Kio estas
ĝia celo? Ĉu ĝi povas utili al homaro en proksima tempo kaj se jes, kiel?
Ĉu la cerbo povas esti efike trejnata kaj ŝanĝiĝi? Kion signifas kaj ĉu
lerneblas “aktiva nenifarado”?
Nuntempa evoluo de neuro-sciencoj lastatempe rapide progresis kaj
danke al tio venas pli kaj pli da sciencaj esploroj kaj pruvoj pri la utileco
kaj uzeblo de meditado. Ni rigardos meditadon ankaŭ laŭeble science –
iĝos observantoj de propra konscio kaj je propra sperto povos vidi, kiaj
estas pruvitaj avantaĝoj de meditado kaj kiel ĝin utiligi en ĉiutaga vivo.

Laborgrupo "Ni tradukas poemojn kaj kantojn el la germana aŭ la
angla al Esperanto" (Alexander Gressman)
Kiu jam tradukis poemojn aŭ kantojn al Esperanton, havas sperton en tiu
aŭ jam intencis fari tion. Mi kunportas libreton de Alice Walker "Blicke vom
Tigerrücken" kun poemoj en ambaŭ la Angla kaj la Germana, kaj kelkajn
verkojn de mi mem en la Germana. Sed ĉiu povas kunporti tekstojn aŭ
kantojn kiujn li/ŝi ŝatas kune traduki.
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L'obrador de lenga occitana - Ateliero pri la okcitana lingvo
(Christophe Chazarein)
"Kion vi scias pri la okcitana lingvo? Ĉu malmulton? Do vi povas profiti
JES por ripari tiun mankon. Post ĉi tiu ateliero, vi scios iom pri la itinero
de tiu lingvo tra la diversaj epokoj, kaj scios kelkajn frazojn kiuj povas utili
en okcitanlingvaj teritorioj."

Ludoj por lerni / ludoj por instrui (Christophe Chazarein)
"Ĉu vi ŝatas ludojn kaj lingvojn? Ĉu vi lernas aŭ instruas Esperanton? Via
loko estas ĉi tie. Vi spertos kelkajn ludojn el mia repertuaro por uzi en kaj ekster - kursoj. Ĉi tiu ateliero estos ankaŭ loko por prezenti viajn
proprajn ludojn kaj dividi ilin kun la aliaj partoprenantoj."

Novaĵoj de E@I en la kampo de edukado (Peter Baláž)
E@I ekde sia komenco antaŭenigadas edukadon diversmaniere kaj
diversforme - retejoj, aranĝoj, eldonaĵoj, kampanjoj... En nuna momento
venas tempo por eĉ pli da aktivecoj en tiu ĉi kampo kun plia profesiiĝo,
oficiala rekonado kaj pli vasta kunlaboro. Prezentitaj estos la plej freŝaj
atingoj kaj la plej aktualaj edukaj projektoj.

Pacagado dum Balkania milito laŭ ekzemplo de la volontula
projekto en Pakrac, Kroatio (Ivo Miesen)
En la ombro de la milito funkciis en Balkanio multe da projektoj kie
internaciaj volontuloj helpis lokajn civitanojn kaj provis en ne militema
maniero pli pacigi la situacion kaj izoli la lokajn fanatikulojn de la
ĝenerala popolo. Ni priparolu tiujn projektojn laŭ la ekzemplo de la
projekto en Pakrac, Kroatio.
Ivo Miesen studis politikajn sciencojn en Amsterdamo, Gento kaj Vilniuso.
Li estis volontulo en Pakrac dum printempo 1994.

Rakontu, samideano!
(Elisabeth Schwarzer)

Rakontu,

juna

denaska

Eo-parolanto

Junaj denaskaj E-aj parolantoj inter 13 kaj 35 jaroj rakontas kaj
respondas publike - surloke kaj filme. Okazos tri sesioj - unue idea
konferenco: de kie venas junaj denaskaj E-aj parolantoj kaj kiel ili agas
kiel kosmopolitoj? Due filmo kaj diskuto: Kiel respondis 30-jaraj denaskaj
E-istoj dum UK Lille? Trie surloka rakonta podio (filmota) kun tri junaj
denaskaj E-aj parolantoj (laŭ sinanconcoj kaj proponoj).
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Rokumado en mojosa rokfestivalo Roskilde - Fotoprezento, pri
granda muzikfestivalo Roskilde en Danio (Mariusz Hebdzyński,
ŝatanto de rokmuziko, multjara volontulo ĉe Roskilde-festivalo)
Revenante per pensoj al varma, brila, aventurplena somero...
Kiu ŝatas rokmuzikon, tiu certe ekĝojos je ekscio, ke sufiĉas emo al
Esperanto kaj iomete da volontula laboro por ekhavi bileton al grandega
muzikfestivalo, en kiu en la lastaj jaroj ludis interalie Red Hot Chili
Peppers, Eminem, Nine Inch Nails aŭ Muse. Ĉiujare ĉ. 50 Esperantistoj
fidele gardas la festivalajn pordojn kaj en la libera tempo faras ĉion plej
amuzan, kion oni povas esprimi per unu vorto: „rokumi”. Ĉio danke al forta
grupo, kiu elkreskis el amo al Esperanto, muziko, amikeco, kaj... vegana
kuirarto!
Pliaj informoj ankaŭ ĉe: roskildefestivalo.dk

Seksa egaleco en Esperanto: Ĉu J-riismo estas bona solvo?
(Markus Kramer)
En diversaj lingvoj pli kaj pli da homoj sentas la bezonon esprimi sin en
sekse egaleca maniero. Interalie, multaj homoj sentas la bezonon paroli
pri aliaj homoj sen mencii ilian sekson, kaj havi esprimmanierojn, kiuj
ankaŭ inkluzivas homojn, kiuj estas nek nur-inaj nek nur-virseksaj. Pro tio
en multaj lingvoj novaj sekse neŭtralaj esprimoj estas proponataj kaj
ekuzataj. Ankaŭ Esperanto ne estas escepto al tio, kiel montras interalie
la fakto, ke dum la pasintaj jaroj la sekse neŭtrala pronomo "ri" iĝas pli kaj
pli populara. En ĉi tiu prelego kaj diskutrondo ni konsideros la
avantaĝojn kaj malavantaĝojn de diversaj eblaj manieroj esprimi sin
seksneŭtrale en Esperanto, kaj aparte fokusiĝos je J-riismo, nova
propono, kiu celas eviti kelkajn el la problemoj de pli fruaj proponoj.

Sekureco en seksumado. Prelego kaj diskutrondo
(Yana Khusanova)
Seksumado estas temo en multaj kulturoj tabuita, oni malmulte parolas
pri ĝi, sed multe praktike esploras. Bedaŭrinde ne ĉiam tio finiĝas bone,
en landoj, kie paroli pri seksumado estas plej tabuita rapide disvastiĝas
seksummalsanoj, junuloj frue gravediĝas kaj multaj homoj havas
malkontentigajn spertojn. Scio kaj komunikado estas la plej gravaj iloj
por fari seksumadon pli sekura kaj ankaŭ plezura. Ni diskutos diversajn
flankojn de sekureco en seksumado, protekton de seksummalsanoj,
nedezirita gravedeco kaj komunikado pri siaj deziroj.
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SLOT-festivalo - nova agadkampo por aventuremaj aktivuloj
(Romualda Jeziorowska)
Ekzistas unu loko kie renkontiĝas idealistoj, alternativuloj, homoj
serĉantaj interesajn hobiojn kaj novajn ideojn por la vivo… Ĝuste tie
unufoje jare okazas SLOT-festivalo. Mi volas diri al vi kial esperantistoj
mankas tie kaj prezenti kelkajn manierojn kiel oni povas tion ŝanĝi! Venu,
aŭskultu, komentu, se vi sentas ke vi povus kontribui novan grandan
esperantan projekton por neesperantista publiko.

Trejnado pri aktiva auskultado (Severin Torben Seehrich)
Aŭskultado povas kuraĝigi homojn kaj rilatojn, ĝi povas helpi solvi
konfliktojn, kaj ĝi povas helpi al la aŭskultanto pli bone kompreni tiun
mirigan mondon, en kiu ri troviĝas. Dum tiu ĉi trejnado, ni volas per kelkaj
ekzercoj kaj teorieroj de la humanisma psikologio plibonigi nian
auskultkapablon.

Trikado por komencantoj (Matt Peperell)
En ĉi tiuj du lecionoj, mi instruas kiel mantriki. Vi lernos kiel komenci
projekton, kiel fari la bazajn maŝojn, kaj kiel fini projekton. Mi havebligos
fadenon kaj trikbastonetojn. (Helpantoj estas bonvenaj se vi jam scipovas
triki)

Verda manĝo - verda lingvo (Peter Baláž)
Ĉu “verda lingvo” havas rilaton al “verda manĝo”? Venu diskuti la temon
pri vegetaranismo, veganismo kaj aliaj manĝo-kutimoj kaj vivo-filozofioj
kiuj ekzistas, pri iliaj avantaĝoj, ebloj, kombinebloj, kondiĉoj, defioj.
Senperforta vistilo jes ja povas rilati ankaŭ al viaj manĝ-kutimoj. Eble via
vivo iĝos eĉ pli verda ol estis ĝis nun! :). Diskuto pri diversaj alternativoj lingvaj, kondutaj, edukaj, gastronomiaj.

16

Libroservo
(Johann Pachter, Peter Baláž)
Dum la tuta evento funkcias libroservo. Ĉi tie vi povas aĉeti librojn
kaj aliajn paperajn informilojn pri kaj en Esperanto! Se vi ankoraŭ
neniam legis Esperantan libron, nepre venu ripari tiun eraron. Se
vi estas sperta legemulo, ame venu por esplori novaĵojn kaj
raraĵojn. Niaj libroservistoj estas Johano kaj Petro.

Libro-interŝanĝo
(Julia Noe)
Dum la aranĝo funkcias ne nur libroservo, kie eblas aĉeti librojn,
sed ankaŭ librokesto, kie eblas interŝanĝi librojn. Venu por esplori
la librokeston kaj elektu el donacitaj libroj. Se vi mem havas iujn
Esperanto-librojn kiujn vi ne plu legos kaj kiuj ĉiuokaze nur
subpolviĝas en via hejmo, donacu ilin al nia librokesto por ke aliaj
Esperantistoj povu preni kaj legi ilin!

Kinejo
(Matthieu Desplantes)
Ĉu vi ŝatas ekkoni filmojn de diversaj landoj? Ĉiutage vi povos
spekti filmojn kun subtekstoj en Esperanto. Atendas vin pluraj
genroj (dramoj, komedioj, aventuroj…) kaj vi povos malkovri filmojn,
kiuj ankoraŭ neniam estis projekciitaj en Esperantujo.
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Vespera programo
Teatraĵo Doktoro Esperanto de Mario Migliucci (sabate 21h30)
Doktoro Esperanto estas Lejzer Ludvik Zamenhof kaj ĉi tiu estas lia
vivrakonto. La rakonto pri homo, kiu volas doni al la mondo unikan voĉon,
homan voĉon. Kiel laborema metiisto, doktoro Esperanto, la vireto kun
okulvitroj, fabrikas sian instrumenton kaj ĝin proponas al kiu ajn ĝin
volas utiligi. Sed lingvo estas aparta instrumento, ne kreebla de la
hodiaŭo al morgaŭo. Tiu ĉi rakonto konsistas el turoj kaj el homoj kiuj ilin
konstruas. Kiel aliaj homoj antaŭ li, Lejzer neglektas la ŝtonon kaj
preferas la brikon. La brikoj de Lejzer estas vortoj kaj lia lingvo estas
Esperanto.

Mario Migliucci
Doktoriĝinta pri Historio kaj
Filma Kritiko ĉe Universitato
‘La Sapienza’ en Romo,
entreprenas jam en la
samaj jaroj irvojon cele al
teatra muldiĝo pere de
multnombraj
kaj
heterogenaj
laboratoriaj
spertoj. Ek de 1998 li laboras
kiel
teatra
aŭtoro kaj
aktoro, surscenigante kiel
aŭtoro kaj interpretisto la
spektakloj
Doktoro
Esperanto, Primo Sguardo
(Unua Rigardo), Diario Elettorale (Balota Taglibro). Li laboras, interalie por
teatra adapto de la romano La ragazza e il professore (la Knabino kaj la
instruisto) de Jean-Claude Carrière, realigante la spektaklon Bussando
alla porta (Frapante ĉe pordo de Einstein), reĝisorado de Giles Smith, kies
interpretisto li ankaŭ estas. En 2018 enscenigas Il bambino sogna (La
infano sonĝas) de Hanoch Levin, reĝisorata de Claudia della Seta.

Trinko-manĝa nokto (sabate 23h00)
Partoprenantoj kunportas por tio specialaĵojn el siaj landoj. Ĉiu lando
havos tablon por prezenti la kunportitajn aĵojn. Do kunportu vian
kontribuon (ekzemple manĝeton, sukeraĵon/kukon/keksojn, trinkaĵon,
alkoholaĵon, ktp.) por pliriĉigi tiun programeron!
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Koncerto de KlezFez (dimanĉe 21h30)
Klezmero
dancas
leĝere kaj pasie tra
ĉiaj
sentoj
de
profunda
tristeco
ĝis la plej forta
ĝojo. Kaj tio ĉi
kvazaŭ
ĉiam
samtempe.
Kaj
klezmero senpene
kreas ponton inter
diversaj
muzikaj
kulturoj.
La bando KlezFez
fondiĝis en la jaro
2011 de muzikistoj
de tre diversaj stiloj
kaj invitas nin al
koncerto kun kantoj de la sefardaj judoj, kun orienteuropa muziko de la
aŝkenazaj judoj, hebreaj kantoj kaj moderna klezmera muziko.
Estas muziko kiu ofte estis ludata dum festoj, precipe en geedziĝfestoj,
kaj kiu tre taŭge instigas al dancado!

Koncerto de Kaŝi (marde 21h30)
Tiuj, kiuj jam ĉeestis
koncerton de Kaŝi, scias
ke tio simple estas
neforgesebla sperto!
Kaŝi estas muzikisto el
Hamburgo, kie li ankaŭ
ludas en bando. Li
koncertis
en
pluraj
aranĝoj, kiel ekzemple
la UK 2016 en Slovakio
kaj plurfoje en SES
(Somera
Esperanto
Studado,
ankau
en
Slovakio).
En sia koncerto li ravas la publikon per sia voĉo - emociplena kaj
energiplena - kaj ludante la pianon. Prezentataj estas propraj kantoj kaj
kantoj el diversaj lingvoj, kiuj ne nur movas la korojn, sed ankaŭ la
piedojn! Kiam Kaŝi koncertas la sidejo de la publiko kvazaŭ aŭtomate pli
kaj pli transformiĝas al freneza dancejo. Do se vi havas ŝancon, nepre
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venu por ĝui tian koncerton. Por ĝui emociajn momentojn kaj por ĝui
etosigan kaj dancigan muzikon!

Internacia Vespero (merkrede 21h30)
Tiu vespero estas tiel internacia kiel ĉiuj partoprenantoj de JES! La
internacia vespero estas la vespero kiam estas _via_ ŝanco prezentiĝi! Kiu
estas via (ĝis nun eble kaŝita?) talento, kapablo aŭ pasio? Tute ne gravas
ĉu temas pri arta prezentaĵo, muziko, poezio aŭ ĉio ajn alia interesa aŭ
amuza - prezentu vian kontribuon por riĉigi tiun vesperon!
Se vi bezonas teknikan subtenon, ekzemple muzikon, kontaktiĝu nepre
antaŭe kun la organizanto.

Koncerto de “B&B&A” (ĵaŭde 22h00)
“B&B&A” estas Birke Dockhorn (fluto kaj kantado), Bertilo Wennergren
(gitaro kaj kantado) kaj Alena Adler (ukulelo kaj kantado). Ili prezentos al
vi aron da kantoj, parte origine Esperantaj, parte tradukitaj el diversaj
naciaj lingvoj. Plejparte tio estas baladoj, kiuj rakontas pri kortuŝaj
flankoj de la vivo: memoroj dolĉaj kaj amaraj, amo feliĉiga kaj malfeliĉiga,
disiĝo, morto kaj multo alia.

Koncerto de Timothy “Tim” Gallego (ĵaŭde 23h00)
Tim estas freŝa talento inter la
Esperanto-muzikistoj - Lian unuan
koncerton ni povis sperti en la
ĉi-jara IJK en Hispanio. Ni ĝojas
havi lin nun ankaŭ en la JES!
Demandite pri sia koncerto en JES,
li respondis simple kaj elkore:
"Homoj, mojose ke ni vidos unu la
alian en la JES en Storkow! Mi
estas Tim, venas el Sudameriko kaj
havos plezuron doni koncerton
denove en Esperanta festo. Uhuuu!
Ĝis baldaŭ!!"
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Nokta programo
La nokta programo okazos ĉefe en jenaj lokoj: en la drinkejo, la gufujo kaj
la diskejo. Drinkejo kaj gufujo funkcios dum la tuta evento, la diskejo nur
en kelkaj noktoj, do atentu la programon!
La drinkejo estas la loko kie eblas vespere aĉeti bieron, alkoholaĵojn kaj
refreŝigaĵojn.Kutime estas vigla kaj sufiĉe laŭta loko kie oni povas ĝui
muzikon, ekkoni novajn amikojn, bierumi kaj simile. Foje okazas tie
drinkejaj programeretoj, kiel ekzemple tiu ĉi:

Koncerto de Gard

Gard Nergaard estas muzikisto kaj rakontisto el la sudnorvega
popolmuzika tradicio. Kun la violono enmane li interplektos melodiojn kaj
historietojn por kune kun vi vojaĝi al sia hejmvala kulturo, kie tradicia
skaldo bone rememoras eĉ jarcentojn antaŭ sia naskiĝtago.
En la diskejo vi povas pasigi la nokton dancante! Ne gravas ĉu vi
elegante moviĝas au sovaĝe freneziĝas - ĉi tie eblas amuziĝi ĝis la nokto
nokto fin'. Ĉi-jare ni havos diversajn DĴojn, do venu por esplori iliajn
diversajn stilojn!
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La gufujo estas la trankvila kaj etosplena loko kie eblas mendi teon,
pasigi agrablan vespernokton parolante kun amikoj. Ĝi estas iusence
alternativo por homoj kiuj anstataŭ viglecon de la trinkejo preferas
kvietecon. Nia gufujestro estas Julia. Ĉi tie okazos ankaŭ trankvilaj
koncertoj dum la nokto:

Harpa koncerto de Alina
Alina ludos por vi sur sia bela harpeto muzikon el la tuta mondo.
Koredevena, kelta, baratstila, franca, germana, usona muziko kaj propraj
improvizaĵoj. Vi rimarkos la diversecon ludeblan sur la harpo.

Harpa koncerto de Tabĉjo (Tabea Maltry)

Kaj eĉ duan harpiston ni havas en la JES. Prenu varman teon, elektu
komfortan angulon kaj kunulon por kuŝli kaj aŭskultu keltajn melodiojn,
francajn impresionismaĵojn kaj moderajn pecojn, kiam Tabĉjo ludas en la
gufujo.
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Ekskursoj
La 2-a de januaro estos ekskursa tago. Pro tio ni havos malpli densan
programon en tiu tago. Uzu la ŝancon por aliĝi al unu el niaj ekskursoj,
por entrepreni propran ekskurson au por iomete ripozi, ekzemple ludante
tabloludojn, spektante Esperanto-filmojn au promenante iomete esplori
la ĉirkaŭaĵon de la JES-ejo!
Organizis la ekskursojn Michaela kaj Lars.

Varmbanejo Saarow-Therme, 30-an de decembro, duontaga

La 30-an de decembro posttagmeze okazas ekskurso al la trankvila
varmbanejo Saarow-Therme. La temperaturo de la akvo estas 35°C kaj ĝi
enhavas 3% de salo. Ekzistas enaj kaj eksteraj naĝbasenoj. Ankaŭ alogas
speciala lumigita baseno kun muziko. La prezo por transporto per buseto
kaj la kotizo por enriri la banejon estas 17,50€. Se vi ankaŭ volas uzi la
saŭnon de la banejo, vi devas krompagi 10€ forlasante la banejon. Kaj se
vi volas kombini la viziton de la banejo kun promenado, vi povas tien
piediri (proks. du horoj) antaŭ la komenco kaj post kiam vi ripozis, ni
transportos vin reen al la JES-ejo.

Frankfurto ĉe Odro, 2-a de januaro, tuttaga
Frankfurto ĉe Odro (aŭ
Frankfurteto) estas urbo
ĉe la limo de Pollando
kaj ĝin nur apartigas la
rivero de la pola urbo
Slubice. Por la ekskursa
tago esperanta amiko
preparas
por
ni
urborigardadon
kun
vidindaĵoj,
arĥitekturaj
kaj historiaj faktoj kaj pri
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la moderna vivo en la ĉelima urbo. Berlinon vi povas ĉiam viziti, sed
neniam revenos la ŝanco tiel sperti la ĉarman Frankfurteton. Aliĝu nun
kaj pagu nur 8€ por la vojaĝo kaj la ĉiĉeronado.

Tra la malnova Berlino, 2-a de januaro, tuttaga
Ĉu
vi
volas
esplori
Berlinon? Tra la malnova
Berlino
estas
rondo
gvidata
de
Berlina
Esperantisto
Fritz
Wollenberg, en kiu ni
ekscios pli pri la (surprizo!)
malnova Berlino kaj ankaŭ
pri kelkaj lokoj kiuj havas
rilaton
kun
Esperanto.
Aliĝu al tiu ekskurso por la
2-a de januaro (por 8€) kaj
esploru Berlinon kun ni!

Berlino – mem organizita, 2-a de januaro, tuttaga
Ĉu vi havas ian propran preferon, kion vi ŝatus vidi en Berlino? Jen via
ŝanco pasigi tutan tagon en la vintra Berlino kaj vidi ĉion kion vi volas laŭ
via plaĉo. Vi povas vojaĝi grupe kun Berlin-Brandenburg-bileto (29€ por
maksimume
5
homoj) la tutan
tagon, sed ne
maltrafu
la
lastan trajnon al
Storkow! Atentu
ke vi mem planas
la ekskurson, la
organizantoj nur
afiŝos la liston
de
partoprenantoj
por
plifaciligi
vian
planadon
kaj
vojaĝon.
Informojn pri la
konektoj
vi
trovos ĉe vbb.de (serĉu la vojon de/al "Storkow, Hirschluch"). Bileton eblas
aĉeti en la aŭtomato en la stacidomo de Storkow kaj jam en la buso.
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Praktikaj informoj
La adreso de nia JES-ejo estas:
Hirschluch, 15859 Storkow/ Mark
●
●
●
●

La telefonnumeroj en Germanio por krizaj kazoj estas 110 (polico)
kaj 112 (ambulanco kaj fajrobrigado)
En Germanio dimanĉe vendejoj kutime estas fermitaj! Same la
1-an de januaro (ŝtata festotago) ĉiuj vendejoj estos fermitaj!
En la urbocentro vi trovos la plej proksimajn vendejojn, apotekon
kaj simile, ili estas 20-30 minutojn piede for de la JES-ejo, eblas iri
tien ankaŭ per buso.
Limigita interreto dum JES: en la ĉi-jara JES-ejo ekzistas aliro al
interreto en ĉiuj domoj, sed ĝi estas limigita laŭ kvanto de datenoj
kaj pagenda (100 MB - 1 EUR). Ni tamen klopodas aldone provizi
almenaŭ en 1 loko senpagan eblon retumi, sed ankaŭ ĝi ne estos
ege rapida. Se vi kontribuas al la programo kaj bezonas
interreton por via programero, kontaktu la organizantojn por
ricevi kuponon!

Kiel atingi la stacidomojn Storkow kaj Fürstenwalde?
De la bushaltejo “Hirschluch” eblas atingi la stacidomojn per la buso 435:
Direkto: Storkow, Bahnhof (daŭro: 4 minutoj ĝis la urbocentro de Storkow,
haltejo: “Burg”; 8 minutoj ĝis la stacidomo Storkow)
merkrede, ĵaude kaj vendrede

sabate, dimanĉe, lunde kaj marde

06:39
07:46
09:19
09:57
11:19
12:24

08:50
11:50
14:50
17:50

13:57
14:44
15:47
16:50
17:50
18:50

Direkto: Fürstenwalde, Bahnhof (daŭro: 30 minutoj ĝis la stacidomo de
Fürstenwalde)
merkrede, ĵaude kaj vendrede

sabate, dimanĉe, lunde kaj marde

04:40
06:09
07:13
08:13
09:41
11:41

09:13
12:13
15:13
18:13

12:48
15:13
16:19
17:13
18:13
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Ankaŭ eblas veturi per taksio: de la JESejo al la stacidomo Storkow ĝi
kostas proksimume 10 EUR, sed povas esti malfacile havebla vespere kaj
nokte.
Taksiofirmao Bild: +49 33678 60557
Taksiofirmao Woite: +49 33678 72747

Kontaktebloj
Ĝenerale ni klopodas esti atingebla en la organiza ĉambro.
En tre urĝaj kazoj eblas telefone kontakti nin:
0049 176 59 84 83 60
0049 160 95 85 32 21
Se vi bezonas printi ion por via programero dum la aranĝo, sendu la
dokumenton al: jes.2018.storkow@gmail.com

Urbocentro
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Krucvortenigmo
Ĉu vi volas ekscii kie okazos JES en 2019/2020?
Solvu la enigmon por ekscii!
La rabatkodon vi povos uzi por ricevi rabaton je 5€ por
programkotizo (dum unu monato post lanĉo de aliĝilo).
1. Naskiĝurbo de Zamenhof (pole)
2. Kie okazis la unua JES?
3. Programero kun filmospektado
4. okazos vespere la 31.12.2018 en Storkow
5. ejo kie vi povas trinki teon dum JES
6. unua loko kiun vi vizitas post alveno al JESejo
7. grupo de eo-vojaĝantoj kiuj komune alvenas al JESejo
8. koncertos dum la lasta nokto
9. titolo de ĉi-jara JES-teatraĵo
10. junulara ŝerca revueto liverata dum eo-eventoj senpage
11. En kiu slovaka urbo troviĝas la sidejo de E@I?
12. En kiu urbo okazos Universala Kongreso de Esperanto en 2019?
13. Ĝis nun JES okazis en tri landoj: Germanio, Pollando kaj kiu?
14. JES estiĝis prokunigo de du aranĝoj: Ago-Semajno (AS) kaj Internacia…?
15. Unu fojon JES daŭris malpli ol unu semajnon. En kiu pola urbo tio okazis?
16. La plej granda JES ĝis nun postlasis ne nur memoraĵojn ĉe ĝiaj partoprenantoj,
sed ankaŭ kanton de La Perdita Generacio. En la titolo aperis nomo de la urbo, en
kiu okazis la aranĝo – kiu urbo?
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JES-Bingo

sovaĝaj dancoj!

alvenis viaj
amikoj!
finfine reunuiĝo

3...2...1…
FELIĈAN
NOVAN JARON!

iu ekdormis
dum prelego

vi aĉetis libron
en libroservo

HOMLUPO!

vi ekkonis
novajn amikojn

vi partoprenis
danckurson

NEĜAS!!!

bongusta teo
en gufujo

RONKANTO!

vi sendis
mesaĝon al ies
koverto

vi ricevis
mesaĝon al via
koverto!

babilado ĝis
malfruaj noktaj
horoj

vi spektis eofilmon en kinejo
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