Aŭtoraj Duonhoroj
(en la libroservo, salono Schwartz)
Dimanĉo – 26.07.2015

13.00 – Zbigniew Galor kaj Jukka Pietiläinen: „UEA en
la konscio de esperantistoj”.
14.00 – István Ertl – „De Postdomo al Beletra Almanako”
– Renkontu redaktoron, tradukiston, iomete aŭtoron
István Ertl.
15.00 – Spomenka Štimec: „Cent jaroj da Universalaj
Kongreso – cent jaroj da tradukado el/al Esperanto –
kroata ekzemplo”.
16.00 – „Interlingvo inter lingvoj” – la dua rikolta esearo
de la Belartaj Konkursoj – Humphrey Tonkin, Michela
Lipari.

Lundo – 27.07.2015

16.00 – Jacques Le Puil – “ La minuto priskribita por
la sturmo” kaj “Sonĝoj de kristalo”, romanoj de Jérôme
Leroy (Lilla aŭtoro!).
17.00 – Vladimir Opletajev – „Rusaj simboloj”.

Mardo – 28.07.2015

10.00 – Gerrit Berveling:
ne multe mi por lego presas
ne grandas mia saĝo
da gajo iom ja necesas
do foje jen kantaĵo
11.00 – Marjorie Boulton
12.00 – André Cherpillod
14.00 – Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova
15.00 – Mikaelo Bronŝtejn: „Mi stelojn jungis al
revado”, nova romano pri E-movado en Sovetio inter
du mondmilitoj.
16.00 – Nicola Ruggiero: „Poezio internacia, antologio
de la francigitaj E-poemoj de Akademio Literatura de
Esperanto”.
17.00 – Emil Dimov – Mia „Sinonima Vortaro de
Esperanto”.
Daŭrigo en la marda numero!

Saluton, kongresanoj !
Kiel dum ĉiu Universala Kongreso, UEA
kaj LKK ankaŭ ĉi-jare eldonas tagan ĵurnalon,
tradicie konatan kiel la Kongresa Kuriero, kaj
por la 100-a UK aperontan kun la nomo Belfrido.
Same kiel ĉiukongrese, ĝia enhavo dependos grandparte
de la kontribuoj de la kongresanoj mem, kiuj bonvolu
raporti pri siaj kunvenoj, recenzi kongresajn eventojn
ktp, kaj poste aŭ meti siajn pecojn en tiucelan skatolon
ĉe la kongresaj giĉetoj, liveri ilin ĉe la KK-redakciejo
en ĉambro Mekys, aŭ sendi rete al: redaktoro@gmail.
com. Ankaŭ fotoj en komputila formato estas bonvenaj,
same kiel kongresaj anekdotoj kaj rakontoj. Ĉiuokaze
bonvenon al Lillo, kaj ĝuu la kongreson !
Stano Marček, redaktoro
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Novaj aliĝoj
2485 S-ro Francisco Javier Moleón García, Belgio
2486 S-ro Paul Peeraerts, Belgio
2487 F-ino Wang Fang, Ĉinio
2488 S-ino Li Lu, Ĉinio
2489 S-ro Yang Tie, Ĉinio
2490 S-ino Heike Pahlow, Germanio
2491 S-ino Hélène Paut, Francio
2492 S-ino Iuliia Privedennaia, Rusio
2493 S-ino Tamara Kostiuk, Ukrainio
2494 S-ro Yves Bellefeuille, Kanado
2495 S-ro Jonas Marx, Germanio
2496 S-ro Adrien Boulanger, Francio
2497 S-ro Abdoul Karim Traoré, Francio
2498 S-ino Flavie Elisabeth Wakako Audibert, Francio
2499 S-ro Alexandre Bussereau, Francio
2500 S-ro Benjamin Suard, Francio
2501 S-ino Chantal Bouillet, Francio
2502 S-ro Cyrille Poullet, Francio
2503 S-ino Cathy Barolin-Thiam, Francio
2504 S-ro Didier Kerboull, Francio
2505 S-ro Damien Jaud, Francio
2506 S-ino Diana Sakaeva, Francio
2507 S-ino Dominique Delrieu, Francio
2508 S-ino Dominique Dumont, Francio
2509 S-ro Eric Renwart, Francio
2510 S-ino Flora Markov, Francio
2511 S-ro François Bacabe, Francio
2512 S-ro Gaëtano Boutcher, Francio
2513 S-ro Gilles Benard, Francio
2514 S-ro Hugo Benin, Francio
2515 S-ino Hélène Seigle, Francio
2516 S-ino Marie-Hélène Desert-Sautet, Francio
2517 S-ro Jean-Claude Patalano, Francio
2518 S-ro Jocelyn Edmond, Francio
2519 S-ro Jules Brunet, Francio
2520 S-ro Jean Bourlier, Francio
2521 S-ro Julien Fisher, Francio
2522 JoMo Leclercq, Francio
2523 S-ro Michel Mondon, Francio
2524 S-ino Martine Alo, Francio
2525 S-ro Morice Benin, Francio
2526 S-ino Izolele Manassée, Francio
2527 S-ino Mary Pidoux, Francio
2528 S-ro Edgaras Piščikas, Litovio
2529 S-ino Elena Piščikienė, Litovio
2530 S-ro Edvardas Piščikas, Litovio
2531 S-ro Ad Bos, Nederlando
2532 S-ino Marita Kruijswijk, Nederlando
2533 S-ino Ankie van der Meer, Nederlando
2534 S-ro Nanne Kalma, Nederlando
2535 S-ino Marian Nesse, Nederlando
2536 S-ro Rutger Dijkstra, Nederlando
2537 S-ro Johan Lagerdahl, Svedio
2538 S-ro Nikko Harrison, Svedio
2539 S-ro Martin Wiese, Svedio
2540 S-ro Mathieu Maron, Francio
2541 S-ro Nicolas Scalliet, Francio
2542 S-ro Olivier Catala, Francio
2543 S-ro Pascal Marceillac, Francio
2544 S-ro Paul Marin, Francio
2545 S-ro Robert Naudy, Francio
2546 S-ro Robert Serfati, Francio
2547 S-ro Red Gjeci, Francio
2548 S-ino Romane Coume, Francio
2549 S-ino Sylvaine Le Magadure, Francio
2550 S-ro Thierry Désert, Francio
2551 S-ro Tufuene Mafuila, Francio
2552 S-ro Vince Gaertner, Francio
2553 S-ro Wladimir Msika, Francio
2554 S-ro Xavier Vidal, Francio
(daŭrigota)
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Biletoj por la Inaŭguro,
Fermo kaj vesperaj aranĝoj
Bv. nepre kunporti la biletojn por la Inaŭguro, Nacia
Vespero, Internacia Arta Vespero kaj Fermo, kiam vi
iras al tiuj aranĝoj (la biletoj troviĝas en la sama koverto
kun via nomŝildo), kaj bv. iri al la salono indikita sur
ĝi. Sen la biletoj ne eblos eniri la salonojn.
Por la koncertoj kaj teatraĵo en la vesperoj de
mardo kaj ĵaŭdo bv. preni la biletojn (de la aranĝo de
via intereso) ĉe la Informejo. Sen la biletoj ne eblos
eniri la salonojn. Ne estas permesite preni bileto(j)n
por alia(j) kongresano(j), ĉiuj devas persone fari tion.
La partopreno en la Kongresa Balo estas libera por
ĉiuj kongresanoj.

Senpaga reta aliro en la kongresejo

En Lille Grand Palais estas senpaga retkonekto
(sendrata). Por uzi ĝin oni devas elekti la konekton
“Esperanto Lillo” (malfermi iun retumilon) kaj tajpi
la pasvorton: “kongreso100”.

Partopreno en la E-kulturo esplorata

Ĉiu kongresano ricevis en la kongresa sako la
enketilon “Partopreno en la E-kulturo”. Ĝi estas parto
de la esploroj por mia magistra laboraĵo. Estos utile ne
nur por mi, sed ankaŭ por Esperantujo, se vi plenigos
ĝin kaj donos kelkajn informojn pri via rilato al la
E-kulturo.
La enketilo estas unu A4-folio presita ambaŭflanke.
Ĝia plenigo postulas ĉirkaŭ 10 minutojn. La plenigitan
enketilon bv. meti en unu el la du skatolojn, kiuj
troviĝas ĉe la informejo kaj en la libroservo (Schwartz).
Antaŭdankon pro via helpo!
Paweł Fischer-Kotowski, KN 152

Kongresaj ekskursoj

Pro la granda interesiĝo pri la tuttaga ekskurso E10
al Bruĝo estis aldonitaj du novaj grupoj: marde (kun
ĉiĉerono) kaj vendrede (sen ĉiĉerono). Krome, oni
povas rezervi biletojn por merkredo. Eblas ankaŭ aliĝi
al la vizito en la muzeo Louvre-Lens (D5 lunde kaj
ĵaŭde), tamen sen ĉiĉeronado. Interesitoj pri tiuj kaj
pri aliaj ekskursoj nepre vizitu la Ekskursan Giĉeton.
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Ekumena diservo – programŝanĝo

La Ekumena diservo en la preĝejo Sankta Maŭrico
okazos dimanĉe la 26-an de julio je la 17h00-18h00.
Je la 18h30 estos la regula paroka meso (katolika) en
la franca lingvo, kun aldonitaj legaĵoj en Esperanto
kaj kelkaj kantoj en Esperanto. Adreso: 19bis parvis
Saint Maurice (je la angulo de la strato “rue de Paris”).
Marija Belošević, KN 237

“Mascarade” de Tivadar Soros

Lunde, 27a de julio je la 17h00 en Librairie
Internationale V.O. 53, rue Molinel apud la stacidomo
Lille Flandres, okazos prezento de la libro “Mascarade”
fare de Humphrey Tonkin, kiu tradukis la originalan
Esperantan libron en la anglan, kaj kiu redaktis la duan
eldonon de la libro en Esperanto. Prezento en la franca
kaj en Esperanto.

Pupoj por Japanio

Ana Montesinos (KN 2559) kaj Tomoko Kitani
(KN 1336) estos ĉe la Rendevua Tabulo en lundo (la
27an de julio) inter la 10-11 AM por akcepti la pupojn
sendotajn al la 5a Monda Pupfestivalo, okazonta de la
15a ĝis la 18a de oktobro en Japanio. Anticipan dankon
al ĉiuj kunlaborontoj.

KER-ekzamenoj

La plimulto de la ekzamenoj okazos vendredon,
la 31an de julio. Informprelego kaj preparo marde,
10h00-10h45, Babin. Aliĝo eblas ĝis tagmezo de la
30a de julio, ĉe: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/
sesioj. Atentu, tre limigitaj lokoj por la kompleksa kaj
parola ekzamenoj; post elĉerpiĝo, eblos aliĝi nur al la
skriba parto. Pago nepras ĉe la kongresa kaso. Por pliaj
informoj: Katalin Kováts; KER-budo; ker-ekzamenoj@
edukado.net; kaj la KER-ekspozicio.
Katalin Kováts, KN 1343

Speciala programero
kun L.C. Zaleski-Zamenhof

Ekstra podia diskuto kadre de la kongresa temo kun
la nepo de L.L. Zamenhof okazos en dimanĉo je la
17h00 - 18h00 en salono Kersaudy (nivelo 11).
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Kleriga Lundo
Lundon, la 27-an de julio 2015

UNUA BLOKO : 10h15 - 11h45
Eŭritmio
Tali Wandel
Kiel eblas kultivi vivan aŭskultadon kaj komunikadon
inter si mem, grupo da homoj, kaj la mondo samtempe?
Tra prelego kaj fizika praktiko de la movo-arto eŭritmio,
ni esploru kiel estado de la diversaj artoj kultivas la arton
esti homo, kune, kaj la unika individuo kiu ĉiu el ni estas.
Eŭritmio estas movo-arto kiu videbligas la paroladon
kaj kantadon. Tali Wandel estas profesia eŭritmiistino.
10h15-11h45, Babin
Kant-ateliero de Kajto
Kajto

Kanono-farado estas nia hobio. Tiujn humurajn
miniaturojn kanti ni ŝatas, kaj laŭte kaj softe. Kanonofabrikado estas aliula profesio. Sed domaĝe ties sonas
alimaniere ol la niaj, ankoraŭ ĉiam pli ofte. Ŝanĝu tion!
Dum la UK, Kajto kvar-foje prizorgos kant-atelieron,
en kiu la plej grava estas la kant-plezuro. Ĉiu estas
bonvena por partopreni, ankaŭ tiuj, kiuj supozas, ke ili
ne povas kanti. Sub la inspira gvido de Ankie & Nanne
la partoprenantoj estos invitataj pasie kunkanti la gajajn,
la melankoliajn, la komikajn, la profundsencajn kanonojn
kaj refrenojn. Partoprenu 1, 2 aŭ 3 aŭ ĉiujn 4 fojojn en
la kant-ateliero ‘Kajto Kun-Kant-Kanonado’, por helpi
superbrui tiujn aliajn kanonojn, kaj finfine silentigi ilin.

10h15-11h45, Lamas Díaz
Grundtvig-partneraj projektoj:
kion eblas lerni pri ili kaj el ili?
Francesco Maurelli, Sara Spanò kaj Edvige Tantin
Ackermann, kun intervenoj de aliaj partoprenantoj
Kapabligo, internacia kunagado, interkultura interŝanĝo:
per partopreno en internacia edukadprojekto vi havas la
ŝancon maturiĝi kaj kreski, kaj kiel personoj kaj kiel
aktivuloj.
Venu koni la spertojn de reprezentantoj de organizoj
engaĝitaj en “Elloke tutmonden” kaj en “Volontulado
kiel persona evoluo”, du partneraj Grundtvig-projektoj
EU-subvenciitaj, kadre de kiuj Esperanto montriĝas kiel
aldona valoro por kunkonstrui kaj plifirmigi internacian
kunlaboradon.
Engaĝiĝu kun la partoprenantoj, konatiĝu kun la rezultoj
de la projektoj, kaj pripensu ĉu ankaŭ via organizo volas
havi similan sperton!
10h15-11h45, Norvell
Prozo en Esperanto: ĉu ni havu minuskomplekson?
Istvan Ertl. Podianoj: Gerrit Berveling, Nicola
2 | Belfrido n-ro   1

Ruggiero, Anina Stecay
Se ni kongresus ankaŭ ĉi-jare en Islando, mi certe
lanĉus la demandon kial la sagaoj kaj krimromanoj de
trionmiliona komunumo estas tutmonde aprezata, dum pri
la beletro de nia lingvanaro (supozeble) pli granda apenaŭ
iu scias. Nu, la demando eĉ sen/post Islando aktualas.

10h15-11h45, Pauli
Merkatiko
Dennis Keefe
Merkatiko troviĝas inter la plej nekonataj kaj miskonataj
fakoj en Esperantujo. Tamen, la scienco kaj arto Merkatiko
povas esti unu el la plej utilaj fakoj por informi kaj varbi
la eksteran publikon al la Esperanto-Movadoj. En ĉi tiu
sesio vi lernos pri la partoj de Merkatiko, kiuj povas servi
al la Esperanto-Movadoj lokaj, landaj kaj internaciaj.
Temoj inkluzivas: celgrupojn, varbadon, informadon,
reklamadon, strategion, strategio-ĉenon, internacian
merkatikon, disvastiĝon de novaj ideoj kaj Esperanton.
10h15-11h45, Berthelot

DUA BLOKO: 12h00-13h30
Aikido
Christoph Klawe, Mireille Grosjean
Per karesoj konvinki la atakanton ne ataki. Jen
AIKIDO, senperforta luktarto el Japanio. Vetkonkursoj
estas malpermesitaj. AIKIDO ne aperas kadre de la
olimpiaj ludoj. La praktikado de AIKIDO estas saniga
por la korpo, kaj gvidas al memkono, memregado,
memrespekto kaj harmoniaj kontaktoj kun la aliaj.
D-ro Christoph Klawe montros kelkajn praktikajn
ekzercojn ne el la sindefenda parto de la arto, sed por
sperti la bazan principon (tiel nomataj „Ki-ekzercoj“).
12h00-13h30, Babin
Esperanta poezio en Universalaj Kongresoj:
rigardo tra la jaroj
Michela Lipari, Humphrey Tonkin
La centa Universala Kongreso estas bona okazo por
konsideri la ligon inter poemoj kaj kongresoj – ekde
la unua monda kongreso en Bulonjo kaj la Preĝo sub
la Verda Standardo, kiun Zamenhof deklamis antaŭ la
tiea kongresanaro. En tiu ĉi kunsido, Humphrey Tonkin
kaj Michela Lipari kondukos nin – kun helpo de spertaj
legantoj – de kongreso al kongreso spurante la influon
de la poezia arto.
12h00-13h30, Berthelot

E@I - 10 jaroj da aktivado (ne nur) por
Esperanto – defioj, atingoj, sukcesoj
Kunordiganto de E@I – Peter Baláž
Dekjariĝo de E@I estas bona tempo por sumigi ties
plej sukcesajn atingojn, kaj doni superrigardon pri la
ĉiuspeca aktivado de la organizo. Skiza, tamen valora
prezento de projektoj de E@I – ĉu retaj projektoj, ĉu
aranĝoj aŭ eldonaĵoj. Venu ekscii kion E@I faris, faras
kaj faros, kaj kion ĉion vi mem povas praktike utiligi kaj
ev. eĉ kunlabori. Prezentitaj estos ĉefe projektoj lernu.
net, lingvo.info, deutsch.info, slovake.eu, mluvtecesky.
net, cyberhelp.eu, monda.eu, www.komputeko.net, www.
vortaro.net (reta PIV), SES, KAEST, kaj ni mencios ankaŭ
planojn por baldaŭaj projektoj.
12h00-13h30 Norvell
“Pardonu min! Mi ne sciis.”
Kiel pardonpeti en Esperantujo?
Kristin Tytgat
En Esperantujo ni kunlaboras kun la tuta mondo, foje
sukcese, foje ne.
Ĉu ni kulpas se io malbone iras pro nesufiĉa kompreno
de fremda kulturo?
Ĉu ni devas pardonpeti pro tiu manko kaj kiumaniere
ni faru tion?
Venu al la interkultura sesio por esplori eblan konduton
en tiklaj situacioj sen devi pardonpeti pro via nescio.
12h00-13h30, Lamas Díaz
Ne trolu, trellu!
Veronika Poór
Organizu vian interretan kunlaboron! Mi jam sukcesis,
sukcesu ankaŭ vi!
Amaso da ideoj, projektoj, kaj vi perdiĝas inter la
retmesaĝoj, celoj, projektoj? Kiel aliaj solvas tion?
Per Trello, per senpaga interreta mastrumsistemo, kiu
jam helpas al multaj esperantistaj kaj ne-esperantistaj
teamoj mastrumi siajn kunlaboron, projektojn.
Aldone ni ankaŭ traktos kelkajn bazajn konceptojn de
projektmastrumado. Dum la sesio ni uzos la ekzemplojn
de la projektoj de la ĉeestantoj por vidi kiel Trello
estas utiligebla. La sesion gvidos estrarano de TEJO,
respondeca pri 4 fakoj kaj samtempe aktivulino en
Muzaiko kaj aliaj retaj projektoj, Veronika Poór.
La homoj prefere kunportu sian komputilon .
12h00-13h30, Pauli

TRIA BLOKO 13h45-15h15
Memoroj pri la Japana Katastrofo en 2011
Hori Jasuo
Montrante per projekciilo fotojn pri la cunamo, Hori
Jasuo legos siajn poemojn.
Okazis grandaj tertremo, cunamo kaj la nuklea
akcidento en Japanio en 2011. Poste li vizitis la damaĝitajn

regionojn pli ol 30 fojojn kaj fotis multe. Okaze de la
4-jariĝo de la katastrofo li eldonis libron “Memoroj pri
la Japana Katastrofo”, kiu enhavas 160 kolorajn fotojn
kun poemoj en la japana kaj Esperanto. Dum la kunsido
li deklamos tiujn poemojn, montrante tiujn fotojn.

13h45-15h15, Babin
Kerigaj ludoj en Kleriga Lundo
Anna Montesinos de Gomis
Ĉu vi volas aldoni ion alian al viaj Esperanto-kursoj?
Ĉu ni travojaĝos la mondon kune, malkovrante multon
belan, interesan aŭ eble nur kuriozan pri ĝi? Ĉu ni
sportumu sen ŝvito? Eble ĉu ni ion alian faros ankaŭ?
Kial ne veni por ĝui la spertojn kun ni? Kaj tiel denove
ĉi-jare ni havos okazon amuziĝi kaj espereble samtempe
lerni ion novan kune.
13h45-15h15, Lamas Díaz
Tradukado en multlingvaj medioj
Istvan Ertl, Brian Moon
Ĉiu uzanto de Esperanto pli-malpli ofte konfrontiĝas
kun problemoj de tradukado inter Esperanto kaj naciaj
lingvoj. Por rigardi tiujn problemojn el iom speciala
perspektivo, ni proponas konsideri la situacion en
organizaĵoj, kiel Eŭropa Unio, kie ĉiutage uziĝas multaj
lingvoj.
Sur bazo de praktika tradukado de specimena teksto
jam ekzistanta en diversaj lingvoj, ni iom esploros la
avantaĝojn kaj la problemojn de Esperanto en tiu ĉi kampo.
13h45-15h15, Norvell
La arto publike paroli
Humphrey Tonkin
Ekzistas granda diferenco inter tiuj, kiuj bone kaj
persvade parolas publike, kaj tiuj, kiuj malsukcesas kapti
kaj teni la atenton de siaj aŭskultantoj. Ĉu efikaj publikaj
parolantoj naskiĝas au kreiĝas? Ĉu paroli publike en
Esperanto estas malsama afrero ol paroli publike en la
gepatra lingvo? En tiu ĉi sesio ni lernos kiel plibonigi nian
kapablon paroli antaŭ publiko, precipe Esperanto-publiko.
13h45-15h15, Berthelot
Kunkreu elsendon por Muzaiko!
Volontuloj de Muzaiko
Muzaiko (www.muzaiko.info) estas tuttempa tutmonda
tutmojosa tutesperanta retradio-kanalo, kiu ludas por vi
24 horojn en diurno muzikon, programerojn, novaĵojn,
informojn, raportojn, arkivaĵojn kaj multe pli! Ĉu vi havas
ion por diri al la tuta mondo? Jen ebleco por vi tion fari.
Dum la sesio jam spertaj kontribuantoj de Muzaiko helpos
vin lerni kiel – de la registrado ĝis la alŝutado de la preta
elsendo. Oni eĉ kreos veran elsendon, laŭtlegos tekstojn.
Venu por spertiĝi kaj krei! Se eblas, kunportu al la sesio
komputilon, kapaŭskultilon kaj registrilon.
13h45-15h15, Pauli
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