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ARtaj KONfrontoj en ESperanto
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utilaj informoj
ARKONES
estas
sendependa arta kaj kultura forumo
organizata fare de membroj de E–SENCO
KulturaSocia Societo al Ludoviko Zamenhof

kaj sub aŭspicoj de TEJO.

Kontaktotelefonoj
Paweł Janowczyk
+48 (602) 28 32 42
Tobiasz Kaźmierski +48 (509) 400 317
Taksio
Se vi vokas radiotaksikompanion RMI: +48 (61) 8 219219 kaj uzas kodon
AK98 por la nomo Paweł Janowczyk vi veturos malmultekoste.
Biletoj
La biletoj aĉeteblas en kioskoj.
 10minuta: 3,00 zł
 40minuta: 4,60 zł (taŭga ankaŭ por la autobuslinio "L"  al la flughaveno)
 24hora: 13,60 zł (sed se oni ekuzos la bileton post la 20:00 vendrede,
ĝi validos ĝis la 24:00 dimanĉe)
 72hora: 27,00 zł
Gravaj adresoj
ARKONESejo: aleo Niepodległości 8a, vojkruciĝo kun la strato Taylora.
Hotelo Cinnamon: strato Gwarna 10
Amasloĝejo: strato Taczaka 10 (unua etaĝo, salono de "Solidareco")
Forirante el viaj ĉambroj
bonvolu ĉiam lasi ŝlosilojn ĉe la gasteja akceptejo!!!

Manĝeblecoj
En la ARKONESejo funkcios bufedo (trinkaĵoj kaj rapidaj manĝaĵoj).

vendredo, 26 septembro 2014

István Ertl

Tomasz Chmielik

19:00 Spegulejo

La lingvopolitiko de EU oficiale
bonvenigas multlingvecon. Tiu
principo realiĝas diversgrade en
malsamaj kuntekstoj. Necesas
distingi lingvopolitikojn direktitajn al
la ĝenerala publiko kaj tiujn por
interna uzo.
Ĉerpante el mia sperto de tradukisto ĉe
EUinstanco dum 11 jaroj, mi ilustros
plurajn kazojn de lingvaj trafoj kaj
maltrafoj, kaj poste konsideros plurajn
realismajn eblojn plibonigi la rezultojn
kaj efikecon de lingvaj politikoj,
interalie ian uzon de Esperanto.
Ĉu en la Varsovia Geto
povis flori arto  pri la
pentraĵoj de Gela Ŝekŝtajn
"Mi devas perei, sed mi faris,
kion mi devis. Mi dezirus ke la
memoro pri miaj pentraĵoj daŭru"
– tiel skribis Gela Ŝekŝtajn (1907
1943), apenaŭ 35jara, komence de
aŭgusto 1943, kelkajn monatojn antaŭ
sia morto dum la insurekio en la
varsovia getto. Restis cento el ŝiaj
grafikaĵoj, akvarelaĵoj, desegnaĵoj. La
preleganto enkondukos aŭskultantojn
en ŝian mallongan vivon, montros la

Ĝuu la plej impresajn
gimnastikerojn
de ĉiuj tempoj!
Magdaléna Feifičová

19:00 Svarmejo

Trafoj kaj maltrafoj en la EU
lingvopolitiko: Spertoj de
EUtradukisto

18:00 Spegulejo

Malfermo de la akceptejo

plej interesajn artaĵojn savitajn
kvazaŭ
mirakle
kaj
provos
respondi la demandon el la
prelegtemo.

Ŝajnas, ke neEsperantista
mondo malkovras Esperanton.
Interalie junaj anoj de la loka
teatra grupo en Svitavy dum
OSIEKkonferenco
(2012)
prezentas la verkon de Karel Čapek
R.U.R. en Esperanto, aŭ la hispana
karnavala bando uzas Esperanton
kaj ĝiajn simbolojn en sia
prezentaĵo (2014).
Mi spertis agnoskon de Esperanto
ene de la gimnastika prezentaĵo
"Artfajraĵo de gimnastiko" kun la
aldona nomo "Esperanto". Ĝuu
kelkajn el la prezentitaj
gimnaskikeroj kaj Ehimnon
en la nova prilaboro!
Analizo de la rilato inter
Spiritismo kaj Esperanto
en Brazilo
Guilherme Jardim

20:00 Fundamento

15:00

Hanna Szczęsna
aŭtora renkonto
gvidas Jarek Parzyszek

Akcepti tion, ke tempo reduktiĝas
kaj malaperas kiel pecoj de

Ebleco por ekkoni sin mem
pli bone, por halti kaj pensi
pri vivo, celoj kaj vojoj tra
vivo. Homoj bezonas de
tempo
al
tempo
malplirapidigi ritmon de vivo
kaj pripensi eĉ pli, antaŭ
diversaj gravaj ŝanĝoj en la
vivo.

20:00 Fundamento

Anna Maria Koniecpolska
Lachowska

Pri Tibor Sekelj  la lasta libro
"De Patagonio ĝis Alasko"
Tomasz Chmielik

Tibor Sekelj (19121988) estis
hungardevena
jugoslava
mondcivitano,
ĵurnalisto,
esploristo, verkisto kaj juristo. Li
entreprenis ekspediciojn tra
Sudameriko, Azio kaj Afriko. La
plej grava esplorocelo de Tibor
Sekelj estis malkovri kaj kompreni la
esencon de la homa psiko. Tio
diferencigas
lin
disde
aliaj
mondovojaĝantoj kaj esploristoj, kiuj
studis precipe la materiajn aspektojn
de la mondo. La kampoj, sur kiuj li
agis ege sukcese, estas multaj. Pri liaj
vivo kaj verko traktos la prelego, dum
kiu premiere estos prezentita ties lasta
libro De Patagonio ĝis Alasko,
aperinta ĉi jare, kiel interesa
ekzemplo de la traduklaboro.

20:00 Spegulejo

20:00 Svarmejo

naskiĝtorto;
akcepti
la
mondon, en kiu mankas loko
por revoj; teni donacon de
mirkapablo kaj eron de
frenezo  tiel oni povas
resumi la poemideon de
Hanna Szczęsna. En ŝiaj
poemoj la rigardomatureco
renkontiĝas kun la vortomatureco,
kiu senpatose celebras ĉiutagecon
kaj konvinkas, ke la „ĉiutagaj
mirakloj” okazas tuj apude,
atingeblas „per manetendo”.
Małgorzata Mikołajczak,
priofesorino de Universitato en
Zielona Góra
Kunsido de Sonĝoj

Sesio konsistas de fotoj au grafikoaĵoj
kaj vortoj, kiuj motivigas homojn por
pensi pri sia vivo. Ne nur prezentado,
sed ankaŭ muziko kaj malrapida
parolado
de
gvidanto
helpas
enfokusiĝi kaj konsideri estontecon.

Inaŭguro

21:00 Spegulejo

Kantateliero kun Kajto
En 1988 la grupo "Kajto" komencis kanti Esperantlingve. Dum la UK
en Brajtono  en 1989  la KD "Kajto" estis prezentita, kiu ankaŭ montriĝis
esti la unua EsperantoKD iam en la mondo.
Dum la jaroj kiuj sekvis, "Kajto" vojaĝis al multaj landoj por koncerti kaj aliaj
KDoj estis eldonitaj. En 2004 la FAME Kulturpremio estis aljuĝita al "Kajto"
kiel rekono de la graveco de ĝia kontribuaĵo al la Esperanta muzikkulturo.
Nuntempe "Kajto" konsistas el Nanne Kalma kaj Ankie van der Meer. Kune

21:15 Spegulejo

ili vojaĝas tra la mondo por doni koncertojn kaj kantstaĝojn. Ekzemple, en la
somero de 2014 ili turneis en Usono dum 8 semajnoj.
En2011  dum la UK en Kopenhago  ili prezentis la 6an "Kajto"KDon
"Duope".
Nanne & Ankie kantas pri
diversaj
temoj.
Dum
koncertoj aŭ kantstaĝoj, ilia
programo ĉiam estas
humurplena kaj taŭge
adaptita al la situacio. Ili
sin akompanas per
gitaro, mandolino kaj
koncertino.

22:30 Spegulejo

Nanne Kalma kaj Ankie van der Meer
Ĵazkoncerteto
Melaine Desnos

Li (piano, orgeno B3) ĵazumas
de dek jaroj en francaj ĵakluboj
kun triopoj kaj kvaropoj. Lia
stilo estas kunmiksado da
malnovaj bretonaj melodioj kun
nuntempa
moderna
ĵaz
Nokta programo

improvizado.
La artistoj kiuj plej lin inspiras
estas Chick Corea, Richie Beirach,
Dan Wall, Larry Young... Dum
Arkones, li proponos al ni kelkajn
liajn
komponajxojn
kaj
jamkonatajn standartojn luditaj je
lia maniero.
DĴ Kunar!

23:15 Spegulejo

DĴ Kunar jam DĴumis en 11 landoj kaj dum diversaj grandaj kaj etaj
Esperantorenkontiĝoj.
Vendrede vespere li provos dancigi ankaŭ vin!

sabato, 27 septembro 2014
Aŭtora horo
Nora Caragea

Nora Caragea el Germanio
rakontas pri siaj libroj, kiujn ŝi
tradukis kaj eldonis. Ŝi mencias pri

09:00 Fundamento

ĝiaj enhavoj, parte ankaŭ pri la estiĝo
ktp. Ŝi legos por vi kelkajn
fragmentojn aŭ citaĵojn el la libroj. Vi
vidos, ke ne temas "nur" pri
infanlibroj, sed temoj por ni ĉiuj.
Koran bonvenon!

Johan Derks

09:00 Svarmejo

La batalo inter favorantoj de la
fundamenta sufikso –ujo kaj
la sufikso –io por landonomoj
daŭras jam ekde 1906. La decido
de la Akademio en 1974 lasi al
la ĝenerala uzado libere decidi
pri la venko de la pli oportuna
formo, ĝis nun ne donis unuecan
solvon. Tiu ne venos, ĉar allaso
Novaĵoj el vikimedia mondo
Michal Matúšov

10:00 Spegulejo

La vorto vikio en la havaja signifas
rapide kaj ĝuste tia estas ankaŭ laboro
kaj evoluo en Vikimedia mondo. Jam
pasis tempo kiam al Vikipedio
kontribuadis nur universitataj
profesoroj kaj ĉio devis esti farita
permane. Lastaj jaroj kaj monatoj
renversas longjaran imagon kaj
malfermas novajn oportunojn.
Speciale mi atentos pri Esperanta
parto de Vikimedia mondo.
K‘ang Yuwei kaj lia internacia
lingvopropono en la malfrua
Ch‘ing Dinastio
Bradio Moro

anonco

K'ang Yuwei (1858  1927) estis
konfuceisma pensulo kaj politikisto
ĉirkaŭ la fino de la tradicia Ĉina
Imperio. Li estis dum mallonga tempo

de
nova
sufikso
anstataŭ
fundamenta sufikso estas rompo de
netuŝebla Fundamento. Ankaŭ
estas
problema
la
vastiĝo
de la sufikso –io en kazoj kie ĝi ne
donas pli internacian formon
(rekomendo el 1985).
Tamen ekzistas argumentoj por
–io, kiel la pluretneco de lando,
kiun eĉ Zamenhof konsideris ebla
motivo por future akcepti ŝanĝon
de kategorio.
Artolingvo – ĉu paraleloj
eblas?
Mireille Grosjean

10:00 Fundamento

Kvar ideoj por solvi
la ioujokonflikton

Hundertwasser
malamas
ortajn angulojn. Li konstruas
domojn kaj pentras bildojn
per abundaj kurboj kaj viglaj
koloroj. Li metas vegetalaĵojn
sur la tegmentojn de la
domoj, tiel ke piloto de aviadilo ne
vidas el la ĉielo, ke tie staras domo.
Le Corbusier uzas la lumon. Ofte
interne de la domo mankas parto
de plafonoplanko, tiel ke per
grandaj fenestroj fluas la lumo
abunde kaj helege. Sobraj linioj,
videbla strukturo, forta efiko de
simplaj formoj.
Ĉu vi antaŭvidas, kiajn paralelojn
ni povos pridiskuti?

Dum Arkones eblos pagi UEA/TEJO
membrokotizojn kaj kongreskotizojn por la 100a UK en Lillo.
La pagojn kolektos pola peranto de UEA  Jan Skonieczka.
Interesitoj povas veni al la "Ĉefulejo" sabate inter la 16:00 kaj 17:00.

Michał Kozicki

11:00 Svarmejo

La historio de fervojo en Etiopio
kaj ĝia rolo en la ekonomia kaj
socia evoluado de la lando. Unu el
la ĉefaj motivoj por konstrui
fervojon
en
Etiopio
estis
la plifortigado de la ŝtata ekonomio
ĉar la transportado de varoj per
karavanoj el centra Etiopio al la
havenoj de la Ruĝa Maro daŭris
kutime du monatojn. Ĉi tiu
tempo estis mallongigita
kiam la 950mma etŝpura
fervoja linio kiu ligis Addis
Abeba kun Dijibouti estis
malfermita. Ĉi tiu fervojo
estis farita per la Francoj en
Lignokarbo
Roland Schnell

Roland Schnell estas membro de la
"Instutuo pri daŭripova evoluo" de
la SRHUniversitato en Berlin. Li
instruas la tutan temaron de

kaj eĉ anarĥismaj principoj. Tiun
idealan socion li nomis la /Tat'ung/
(Granda Unueco), kiu estis la tradicia
konfuceisma nomo por la ideala socio.
Plej interese por Esperantistoj kaj
interlingvistoj estas ke li ankaŭ ĉirkaŭ
la tempo de Zamenhof eksplikis
la neceson de universala lingvo por
la unuigota mondo, kaj donis
principojn por la kreado de tia
planlingvo. La fokuso de la prelego
estos ĉe tiuj principoj.
du periodoj ekde 1897 ĝis 1917.
La vojo havas 784 kilometrojn de
longeco kaj interesan profilon.
Komenciĝante en Djibouti la linio
altiĝas laŭgrade ĝis 1200 metroj s.m.
en Dire Dawa kaj poste malleviĝas
kelkaj cent metrojn al la GrandRifta
Valo por supreniri denove ĝis la alteco
de 2400 metroj.
Prezentado de filmo "Bonvenon
al Nepalo".

15:00 Spegulejo

Roman
Dobrzyński

Roman Dobrzyński estas konata
esperantista vojaĝanto. De pluraj jaroj
li kreas filmojn pri popoloj kaj landoj,
kiujn li vizitas. Ĉi jare dum Arkones li
prezentos sian novan filmon pri
Nepalo.
bioenergio (solidaj bruligiloj,
alkoholo, plantoleo, biogaso)
La historio de la fenomeno de
"nigra grundo" (portugale: terra
preta) estas mallonga. Antaŭ
kelkaj jardekoj sciencistoj

11:00 Fundamento

10:00 Svarmejo

la plej influa ministro
de la imperiestro, kaj instigis
lin al vastaj kaj profundaj
reformoj en la imperia
sistemo. Kiel pensulo li pli
malpli sen okcidenta influo
proponis
planon
por
la plibonigo de la mondo, en
kiu li proponis la forigon de naci
ŝtatoj, la familio, kaj diferencoj de
sekso, raso kaj socioekonomia
klaso. Li proponis kreon de monda
socio laŭ komunismaj, demokrataj
Fervojo en Etiopio

Okuwaki Toshiomi

12:00 Spegulejo

Arta aktivado de Oomoto

Halina Gorecka

"La legisto", romano de Bernard
Schlink aperinta en 1995, rapide
iĝis furorlibro en la mondo kun
eldonkvantoj, kiuj sume superis
milionojn
da
ekzempleroj.

12:00 Svarmejo

La arta aktivado estas tre grava
por la japana religio, Oomoto. La
sinsekvaj gvidantoj de Oomoto
mem estas artistoj. Krome,
multaj ordinaraj kredantoj de
Oomoto ekzercas ilin en iuj artoj;
kaligrafio, teceremonio, Noa danco,
farado de japanstilaj poemoj kaj te
bovloj kaj batalartoj ktp.
Kial la arto estas tiom grava por
Oomoto? Oomoto havas eĉ devizon
"Arto estas patrino de religio"! Fine de
la prelego pri artaj aktivadoj de
Oomoto, mi kaj sino Ŝibata Satomi
(Oomotanino) prezentos la japanan
dancon el Noa dramo. Ni kutime
ekzercas nin en Noa kanto kaj danco
kiel Oomotano.
Okaze de la elpaŝo, okazos ankaŭ
ekspozicio de la artaĵoj (4 pendaĵoj kaj
2 tebovloj) de sinsekvaj gvidantoj de
Oomoto estas fakte ekspoziciataj ĉe
Arkonesejo. Unuafoje post 40 jaroj ili
estas ekspoziciataj en Eŭropo.
La leginda "Legisto"

Pola Studenta Esperanto
Komitato sen mitoj
Jarek Parzyszek

12:00 Fundamento

malkovris strangajn regionoj da ege
fekunda grundo en la ĝeneral
malfekunda arbaro. Evidientiĝis, ke
urba civilizacio sukcesis vivteni sin tie
antaŭ la alveno de le Eŭropanoj.

Pola Studenta Esperanto
Komitato (PSEK) de Asocio
de Polaj Studentoj neniam
estis
aparta
studenta
organizaĵo. Fondita en 1972,
post kelkaj studentaj kunvenoj
en 1971, ĝi estis rezulto de 14jara
flirtado inter: studentaj Esperanto
kluboj, Pola EsperantoJunularo
kaj Asocio de Polaj Studentoj.
"La legisto" tuj ricevis multajn
literaturajn premiojn, laŭdojn de
kritikistoj kaj estas la plej fama
germanlingva libro de la lastaj
jardekoj. La romano eniris lernejan
programon en Germanio. Eĉ pli, ĝi
estas preferata libro de abiturientoj
por ekzamenaj verkoj.
"La legisto" estas romano, kiu
tuŝas profundajn kaj seriozajn
temojn ne nur por germanoj, sed
por la tuta homaro. Temo de honto
kaj kulpo pro la agoj de siaj
samlandanoj, temo de teruraĵoj de
naziismo.
"La legisto" estas ankaŭ konsterne
kortuŝa romano, historio pri
stranga kaj ekde la komenco
senperspektiva amo, pri sekretoj de
ordinaraj homoj, romano kies
suĝeto disvolviĝas surfone de
la postmilita Germanio. La ĉefa
temo en ĉi tiu historio – estas temo
de amo kaj milito, de memoro pri
pasintaj eventoj kaj espero je
estonteco.

13:00 Fundamento

Geokaŝado
Sebastian Cyprych

13:00 Svarmejo

Geokaŝado estas ludo en kiu ĉiu
ajn povas roli piraton serĉantan
trezorojn kaŝitajn de aliaj
aventuremaj "rabistoj" en tre
diversaj lokoj (verŝajne eĉ
apud via loĝloko). Vi ekscios
kiel akiri mapon montrantan
kie la trezoro troviĝas kaj
kiel, trovinte ĝin, vi povas
ĝin utiligi.
Utiligo de arto por Esperanto
instruado
Zsófia Kóródy

13:00 Spegulejo

En la prezentado mi montras
praktikajn ekzemplojn, kiel
arto
helpas
Esperanto
instruadon al baz kaj
mezlernejanoj, mi prezentas
kelkajn praktikajn ekzemplojn
pri utiligo de desegnaĵoj,
pentraĵoj, muziko, kantoj,
filmoj, teatraj ludoj, ktp.
Mi rakontas pri specialaj metodoj
kaj pri tio, kiel ni utiligis artojn por
instruado
dum
internaciaj
projektoj, kiel ekz. Comenius, kaj
dum la lecionoj de SALO (Somera
Arbara
Lernejo),
la
jam
tradiciiĝinta kunferiumado de
ĝemelurbaj lernantoj el Herzberg
am Harz (DE) kaj Góra (PL).
Mi prezentas kelkajn belajn
rezultojn, artaĵojn pretigitajn far tiu
fruktodona junulara kunlaboro.

Nia diligenta kolegaro
Aleksander Korĵenkov

Antaŭ 80 jaroj en Budapeŝto estis
eldonita
Enciklopedio
de Esperanto. Dum postaj
jardekoj ne aperis enciklopedia
verko pri la plej gravaj
esperantistoj. Estis eldonataj nur
enciklopedioj kaj konsultlibroj
landaj (ekzemple, en Estonio,
Japanio, Jugoslavio, Kroatio kaj
Slovakio) aŭ fakaj (literaturaj de
Pleadin kaj Sutton, sciencista de AIS
k. a.). La artikoloj en la Esperanta
Vikipedio foje estas verkitaj de
nekompetentaj entuziasmuloj, kaj nur
malofte konsekvence kontrolitaj de
fakspertaj redaktoroj. Estas nenormale,
ke la tutmonda movado ne havas
aktualan enciklopedion.
Por ŝtopi ĉi tiun bedaŭrindan breĉon
la eldonejo Sezonoj (Kaliningrado,
Ruslando)
decidis
eldoni
la enciklopedion Nia diligenta
kolegaro: 250 biografioj kun artikoloj
sekvantaj la saman skemon, sen
emocia pritakso, kaj kun faktoj
kontrolitaj.
Interesatoj
kaj
kunlaboremuloj estas bonvenaj en
kunveno, kie la gvidanto de la
projekto, Aleksander Korĵenkov,
prezentos
la
enciklopedion,
eldonotan post du jaroj.

14:00 Spegulejo

gvidas Jan Skonieczka

Aŭtobuŝo Ertla
István Ertl

Ne
tute
serioza
de l’aktualo sen vualo.

trababilo

14:00 Fundamento

Esperantoradioj
kaj eldonejoj!

Paulo Pereira Nascentes

Beletra Almanako
István Ertl

Prezentado de revuo "Beletra
Almanako".

15:00 Fundamento

14:00 Svarmejo

El Brazilo tutkore kaj brakume kisas
vian animon elektitaj poemoj de
ĉi tiu brazilano Paulo Nascentes!
Tiama adoleskanto, poemojn mi
ekkomponis portugale. Deziro
kaj defio ilin esperantigi ekvenis.
Defiego, ĉu? Posta defio:
enportugaligi tiujn esperante
produktitaj. Nur malmultaj fariĝis
kanzonoj, sed unu surdiskiĝos, ĉu
ĝustatempe por mia prezento? Se jes,
jen bona fina surprizo! Sed, aktivaj
retumantoj
ilin
povos
laŭvole
antaŭkoni ĉe mia retejo.
Respektoplene petas vian atenton dum
tiu sesio kelkaj el la subaj titoloj. Doni
voĉon al la Senkorpa Poezia
Mistero mem – unu el miaj
preferataj temoj. Sed precipe ilin
ni sentu niakore!

Kio estas GLAT?  neformalaj
prelegeto kaj diskutrondo
Paulína Kožuchová
Rolando Bonkorpa

Ĉu vi scias kion signifas
"GLAT"? En aliaj lingvoj oni
foje diras "LGBT". En
Esperanto oni ofte parolas
simple pri "samseksemuloj",
sed ni volus ĝuste montri al
vi, ke estas multe pli
kompleksa komunumo. Ni invitas
vin do al nia programero, gvidata
de teamanoj de Egalecen, kie vi
povos ekscii pli pri GLAT kaj pri
kiel ni povas agi por subteni
GLATinkluzivecon. Estos spaco
por viaj demandoj kaj por iomete
da
interaktiveco.
Ĉiu
estas
bonvena: sendepende de ĉu la temo
estas tute nova por vi aŭ ĉu vi jam
estas aktivulo en la kampo kaj
volas kundividi viajn spertojn kun
aliaj.

16:00 Svarmejo

Poeziaĵoj

Paneldiskuto: Ĉu seksismo
en la nuna esperantista vivo?

anonco

Oni celos respondon al la demando, ĝis kia grado kaj kiamaniere
la seksismo eniris la esperantistajn movadon kaj kulturon, kaj ankaŭ
la lingvon Esperanton mem.

Internacia sendependa magazino en Esperanto
Eventoj | Tribuno | Kulturo | Civilizo | Arkivo | Lingvo
Nia Trezoro | Mozaiko | Vortoj de Komitatano Z | Vide el Bruselo
Ĉiujare: literatura konkurso Liro kaj proklamo de La Esperantisto de la Jaro.

15:00 Spegulejo

Tomasz Chmielik, Zbigniew Galor

La revuo estas abonebla ĉe Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov kun speciala ARKONESa rabato.

Ĉu socioj feliĉaj jam ne ekzistas? Pri vivkvalito en eŭropo.
Zbigniew Galor

16:00 Fundamento

Demando pri socioj feliĉaj en Eŭropo, kie estas senlaboreco, malriĉeco,
senhejmeco, konfliktoj kaj aliaj negativaj sociaj fenomenoj, ŝajnas esti
esence erara. Se tamen diferencigi normalprudentan aliron kaj sciencan,
tiam eblas kompari karakterizajn mezurilojn de socia feliĉo:
∙ Malneta Nacia Produkto je kapo – tradicia kaj kritikata,
∙ Indekso de Socia Evoluo (HDI) – nova kaj ŝanĝanta tradician imagon
pri socia feliĉo.
Kaj du konceptoj uzataj en esploroj:
∙ socia (socipsika) bonfarto kun Nacia Indekso de Feliĉo,
∙ vivkvalito (ekzemple de unikaj SHARE esploroj en Eŭropo).
Kiel sinprezentas fadeno pri esperantistoj sur tiu ĉi fono? Se ili kreas help
socion, ĉu tiam esperantista helpsocio ekzistas kiel apartenanta al socioj
feliĉaj? Eĉ se nuntempaj vizioj de Esperantio prezentas ĝin kiel ruiniĝantan?
"Asocio de viktimoj de Shirley Valentine..."
Teatro Verda Banano prezentas la teatraĵon de Georgo Handzlik (Bielsko
Biała, Pollando) kaj aktoratan de Georgo Handzlik kaj Saša Pilipović (de
"Shelter sceno", Kragujevac, Serbio). Post "Kompleta historio de
esperantaj kongresoj – farso pri kutimoj de esperantistoj" aŭtorita de
Georgo Handzlik kiun ili prezentis en Brazilo, Vjetnamio, Irlando,
Pollando, Ĉeĥio kaj Slovakio, la duopo nun prezentas tiun novan
originalan verkon. Temas pri nigra komedio, kiu okazas kiam edzo
revenas hejmen kaj trovas mesaĝon: "Tagmanĝo en la mikroonda forno.
Esperanto en la francaj koncentrejoj (19391944)

17:00 Spegulejo

Teatro "Verda Banano" (Georgo kaj Saŝa)

Pascal Dubourg Glatigny

18:00 Svarmejo

En la jaro 1939, post la malvenko de la respublikanoj en Hispanio, multaj
subtenintoj de la demokrata reĝimo forlasis la landon. Miloj da infanoj estis
senditaj al Sovetunio, familioj kiuj havis parencojn en Sudameriko aŭ Usono
enŝipiĝis sed granda parto el ili simple piede transiris la Pireneojn. Preskaŭ
duona miliono el ili eniris Francion. Ili estis akceptitaj en improvizitaj
kampoj kies kondiĉoj grave akriĝis post kiam Francio siavice malvenkis
militon kontraŭ Germanio en 1940. Jaume Grau Casas, urbestra
oficialulo, fama esperanto verkisto, estis unu el tiuj homoj. Antaŭ
kelkajn monatojn, aperis libro en la franca lingvo kiu kolektas liajn
tiutempajn taglibron, diversajn verkoprovojn kaj leterojn. Esperanto kaj
verkado helpis lin pretervivi la ondon de nacia malamo kaj la terurajn

MIELA VESPERO
Onumamal
Jarlo Martelmonto

19:00 Spegulejo

18:00 Fundamento

La proklamita de UEA jaro por
festi la atingaĵojn de Esperanto
sur la kampoj de edukado,
scienco kaj kulturo. La datreveno
de la 1a rezuolucio de Unesco
pri Esperanto el 1954 estas la
okazo
por
retrorigardi
al
la historio de ĝia proklamo, i.a.
por konstati, kio ĝis nun "vivas el ĝi
per la propra vivo" en la E
komunumo, en ĝiaj laboroj kaj agadoj.
La lanĉita de UEA omaĝjaro
"Montevideo 60" kulminonta dum
la 100a UK en Lille en 2015 havas
gravan strategian signifon kaj sufloras
multajn agadeblecojn por la tuta
E–komunumo.

Jarlo estas modernisma poeto kaj
artisto. Li verkas en la sveda kaj
esperanto. La poemoj estas ne nur
vortpoemoj,
sed
grandparte
senvortaj bildpoemoj. Tio estas
tendenco, kiu lokiĝas inter dadaisma
kaj konkreta poezio. Kun siaj
helpantoj, li faros la spektaklon per
vortoj, sonoj kaj ŝildoj. Ĉi foje sro
Majstro Martelmonto surscenigos
spektaklon "Onumamal".

Fluto, gitaro kaj kantado
Bertilo Wennergren
Birke Dockhorn

"B&B", "Betulo kaj Bertilo"
aŭ
(duonŝerce)
"La
Instruistoj"
estas
Birke
Dockhorn
kaj
Bertilo
Wennergren. Ili muzikas kune
de dek du jaroj, kaj aperis en
Arkones en 2003 kaj 2013.
B&B prezentos al vi aron da
kantoj, parte origine Esperantaj,
parte tradukitaj el diversaj naciaj
lingvoj kaj rearanĝitaj por fluto,
gitaro kaj voĉoj. 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
Kajto

Nanne Kalma
kaj Ankie van der Meer.

22:30 Spegulejo

Barbara Pietrzak

Ekde ŝia naskiĝo, mondo de
la plej buntspecaj sonoj estis
por Zuzanna tre proksima.
Kiam ŝi estis 15 jaraĝa
knabino ŝi aĉetis unuan
gitaron kaj ŝi sciis ke ŝi volas
kanti. Sur la Arkonesa
scenejo ŝi kantas ekde ŝi estis
16 jaraĝa do preskau 20 jarojn. Ĉu
ŝi plaĉas al homoj ne scias. Sed se
ili ne forfuĝas vidante ŝin sur
scenejo tio signifas ke ili ŝatas ŝin.

20:30 Spegulejo

Montevideo 60

Zuzanna Kornicka

21:30 Spegulejo

vivokondiĉojn. La libro ankaŭ atestas
pri la esperantista solidareco kiu
tiuokaze establiĝis ene kaj ekstere de
la kampoj.

Tomasz Chmielik

Filmspektaklo kun Jarlo
Martelmonto
La Korusa Societo de
komunumo Dopiewo

10:00 Spegulejo

Mordeĥaj Gebirtig (1877
1942)  juda bardo, pereinta
en la Krakowa getto. Dum la
prelego
aŭskulteblos
kaj
certege ĝuindos liaj kantoj mirinde
kaj lertege tradukitaj de Miŝa
Bronŝtejn al Esperanto kaj majstre
plenumitaj en la Zamenhofa lingvo
far Irena Urbańska, la granda
damo de la jida kanto, sur la
disko "La hejmon havis mi…"

"Bel Canto"

10:30 Spegulejo

Korusa Societo "Bel Canto"
de la komunumo Dopiewo
estis fondita en la jaro 2004.
Gvidas:
Elżbieta
Węgielewska, prezidanto de
la korusa societo: Jan Adam
Wasielewski. En la programo
kantoj en la lingvoj: pola,
esperanto kaj aliaj.
Artoŝoko  novaj teorioj pri
kelkaj misteroj rilate al
Vincent van Gogh
Katalin Kováts

Kiu senigis Vincent de lia orelo kaj
poste de lia vivo? Ĉu vere li mem
faris? Katalin Kováts jam plurfoje

La galega, hodiaŭ
Jesus (Suso) Moinhos Pardavila

La galega estas oficiala lingvo en
Galegio de jam pli ol tridek jaroj.
Laŭleĝe ĝi estas kunoficiala kun
la hispana, tamen en la ĉiutaga
vivo estas diferencoj en la uzoj de
ambaŭ lingvoj. Post jardekoj da
lingva politiko de la aŭtonoma
registaro oni povus atendi la
ekziston de novaj parolantoj,
tamen la nuntempaj socilingvistikaj
studoj ne vere koincidas kun la
optimismo de la oficialaj instancoj.
Lingvo bezonas normon por uzado en
ĉiuj cirkonstancoj; tiusence, ĉu estas
unu aŭ pluraj galegaj? Ĉu ĉiuj
konsideras la galegan aparta lingvo?
Kaj preter la hodiaŭa situacio, kiaj
ŝanĝoj nin atendas estonte, laŭ asertas
la lastaj studoj?

10:30 Fundamento

El la historio de la juda
muziko: Mordeĥaj
Gebirtig en esperanto

gvidis altnivelan lingvokurson ARTO
ŜOKO surbaze de la arto kaj de la vivo
de van Gogh kaj prepare al sia nova
lernolibro ŝi sekvas ankaŭ la novajn
malkovrojn pri la artisto.
En la
prelego ŝi mallonge resumos la vivon
de Vincent kun aparta atento pri la
novaj malkovroj kaj senvualigoj
de kelkaj misteraj eventoj en lia
vivo. La partoprenantoj povos
provi lingvan aktivaĵon kaj eble
spekti improvizitan teatraĵon 
kompreneble ĉio estos lige al
VINCENT van GOGH kaj en
Esperanto.

11:30 Spegulejo

09:30 Spegulejo

dimanĉo, 28 septembro 2014

De la 24a ĝis la 26a marto
2014 en Teherano okazis la unua
Irana
Esperanta
Kongreso
IREK–1.
Kongresa temo estis "Esperanto,
Lingvo de Ideo kaj Idealo".
Krom tre interesaj kongresaj prelegoj,
artaj spektakloj, teatraĵoj, ĉeestantoj
partoprenis en kelkaj ekskursoj. Dum
tiuj ekskursoj oni povis vidi reĝan
palacon, orientan bazaron, altvalorajn
juvelojn en la reĝa trezorejo, admiri
urbon de 435 metrojn alta televidturo
kaj promeni en montoj ĉirkcŭataj
Teheranon. Ĉar tiu Kongreso okazis
dum
la
Irana
Nova
Jaro,
partoprenantoj povis aldone ekkoni la
novjarajn kutimojn de Irananoj.
Mi faris fotojn de tiuj lokoj. Dum la
prezentado mi volus alproksimigi
varman kongresan etoson, kaj montri
la plej interesajn viditaj de mi lokojn
en Teherano.
La 3a Monda Pupekspozicio en
Japanio
Agnieszka Mozer

"Ĉi tiu Pupekspozicio estas okazo por
lerni pri aliaj kulturoj kaj kreskigi la
popolan interkompreniĝon"  diris
Ambasadoro de Pollando en Japanio,
sro Cyryl Kozaczewski, dum la
Malferma Ceremonio. Li pravis.
Danke al tiu ekcspozicio mi povis ne
nur malkaŝi mian landon, kutimojn kaj

Anjo Amika

Anjo Amika estas jam de
1984 esperantista kantistino.
Ŝii partoprenis per ŝiaj kantoj
en diversaj Esperantoaranĝoj,
de lingvotendaro al UKoj
(1987 kaj 1992). La unuan
fojon
ŝi
kantis
dum
ARKONES en 2007, kiam la
partoprenantoj povis konatiĝi kun
la enhavo de ŝia KD "Bela revo",
kiu enhavas dek naŭ kantojn el
diversaj ĝenroj de la esperanta
muziko.
Anjo Amika prezentos tute novan
repertuaron, nome ĉiuj kantoj estas
akepele kantataj. Jen kelkaj titoloj:
"Popol' ni estas" (laŭ la melodio de
"O Sole Mio"); "Se nun mi pensas"
laŭ hispana melodio; "Blanka
flor'", portugala kanto, kiu gajnis la
1an premion dum kanzofestivalo.
Memkompreneble, almenaŭ unu
kanto havos muzikakompanon
"Volus mi, volus ne...", itala kanto,
en Esperanto.
kulturon al Japanoj, sed
ankaŭ mi mem multe lernis
pri Japanio kaj ekkomprenis
ilian konduton kaj kulturon.
Ĉu vi ŝatus malkovri Japanion
per miaj travivaĵojn kaj
spertoj? Ĉu vi ŝatus aŭskulti
pri nekredebla pupekspozicio
en malgranda urbo en
Japanio?
Partoprenu prelegon de Agnieszka.

12:30 Spegulejo

Krystyna Zgud

Koncerto

12:30 Fundamento

11:30 Svarmejo

Impresoj pri vizito en Irano dum
Unua Irana Esperanta kongreso
IREK1.

hora programo
vendredo, 26 septembro
14:00  17:00 Urba rigardado
15:00  18:00 Malfermo de la akceptejo (libroservo)
18:00  18:50 Trafoj kaj maltrafoj en la EUlingvopolitiko:
Spertoj de EUtradukisto  István Ertl (Spegulejo)
19:00  19:50 Ĉu en la Varsovia Geto povis flori arto
pri la pentraĵoj de Gela Ŝekŝtajn  Tomasz Chmielik (Spegulejo)
19:00  19:50 Ĝuu la plej impresajn gimnastikerojn de ĉiuj tempoj!
Magdaléna Feifičová (Svarmejo)
20:00  20:50 Analizo de la rilato inter Spiritismo kaj Esperanto em Brazilo
Guilherme Jardim (Fundamento)
20:00  20:50 Hanna Szczęsna  aŭtora renkonto
gvidas Jarek Parzyszek (Svarmejo).
20:00  20:30 Pri Tibor Sekelj  la lasta libro "De Patagonio ĝis Alasko"
 Tomasz Chmielik (Spegulejo)
21:00  21:15 Inaŭguro (Spegulejo)
21:15  22:15 Kantateliero kun Kajto (Spegulejo)
21:15  22:15 Sesio de sonĝoj  Anna Maria KoniecpolskaLachowska
(Fundamento)
22:30  23:10 Ĵazkoncerteto de Melaine Desnos (Spegulejo)
23:15  01:15 Nokta programo kun DĴ Kunar! (Spegulejo)
sabato, 27 septembro
09:00  09:50 Aŭtora horo kun Nora Caragea (Fundamento)
09:00  09:50 Kvar ideoj por solvi la ioujokonflikton
Johan Derks (Svarmejo)
10:00  10:50 Novaĵoj el vikimedia mondo  Michal Matúšov (Spegulejo)
10:00  10:50 Artolingvo  Mireille Grosjean (Fundamento)
10:00  10:50 K‘ang Yuwei kaj lia internacia lingvopropono en la malfrua
Ch‘ing Dinastio Bradio Moro (Svarmejo)
11:00  11:50 Fervojo en Etiopio  Michał Kozicki (Svarmejo)
11:00  11:50 Filmo “Bonvenon al Nepalo”  Roman Dobrzyński (Spegulejo)
11:00  11:50 Lignokarbo  Roland Schnell (Fundamento)
12:00  12:50 Arta aktivado de Oomoto. Fine de la prelego okazos prezento
de Ŝimajo (parto de Noadanco)  Okuwaki Toshiomi (Spegulejo)
12:00  12:50 La leginda “Legisto” de Schlink  Halina Gorecka (Svarmejo)
12:00  12:50 Pola Studenta EsperantoKomitato sen mitoj
Jarek Parzyszek (Fundamento)
13:00  13:50 Esperantoradioj kaj eldonejoj!  Jan Skonieczka (Fundamento)
13:00  13:50 Geokaŝado  Sebastian Cyprych (Svarmejo)

13:00  13:50 Lingvo kaj arto en lerneja Esperantoinstruado en Herzberg am
Harz  Zsófia Kóródy (Spegulejo)
14:00  14:50 Nia diligenta kolegaro. nova enciklopedia projekto
(invito al la diskuto)  Aleksander Koreĵenkov (Spegulejo)
14:00  14:50 Prezento de propraj poeziaĵoj
Paulo Pereira Nascentes (Svarmejo)
14:00  14:50 “Aŭtobuŝo Ertla”  István Ertl (Fundamento)
15:00  15:50 Beletra Almanako  István Ertl (Fundamento)
15:00  15:50 Paneldiskuto: Ĉu seksismo en la nuna esperantista vivo?
sub gvido de Zbigniew Galor kaj Tomasz Chmielik (Spegulejo)
16:00  16:50 Neformala diskutrondo pri GLAT (LGBT) rajtoj
Paulína Kožuchová (Paŭlinka) kaj Rolando Bonkorpa (Svarmejo)
16:00  16:50 Ĉu socioj feliĉaj jam ne ekzistas? Pri vivkvalito en Eŭropo
Zbigniew Galor (Fundamento)
17:00  18:00 Spektaklo “Asocio de viktimoj de Sherly Valentajn”
Teatro “Verda Banano” (Spegulejo)
18:00  18:50 Esperanto en la francaj koncentrejoj (19391944)
Pascal Dubourg Glatigny (Svarmejo)
18:00  18:50 Montevideo 60  Barbara Pietrzak (Fundamento)
19:00  20:30 MIELA VESPERO: kun muzika spektaklo de Jarlo
Martelmonto kaj muzika kontribuo de Anjo Amika (Spegulejo)
20:30  21:30 Koncerto: Zuzanna Kornicka (Spegulejo)
21:30  22:30 Koncerto: Birke kaj Bertilo (Spegulejo)
22:30  23:30 Koncerto: Kajto (Spegulejo)
dimanĉo, 28 septembro
09:00  09:50 El la historio de la juda muziko: Mordeĥaj Gebirtig
en esperanto  Tomasz Chmielik (Spegulejo)
10:00  10:30 Filmspektaklo kun Jarlo Martelmonto (Spegulejo)
10:30  11:30 La Koruso de Regiona Komunumo Dopiewo “Bel Canto”
(Spegulejo)
10:30  11:20 “La galega, hodiaŭ”
Jesus (Suso) Moinhos Pardavila (Fundamento)
11:30  12:20 Artoŝoko  novaj teorioj pri kelkaj misteroj rilate
al Vincent van Gogh  Katalin Kováts (Spegulejo)
11:30  12:20 Impresoj pri Irano kaj la 1a Irana EsperantoKongreso
IREK 2014  Krystyna Zgud (Svarmejo)
12:30  13:30 Koncerto de Anjo Amika (Spegulejo)
12:30  13:30 La 3a Monda Pupekspozicio en Japanio (Fundamento)
13:30 Fermo

