TORPEDO-6
Herzberg am Harz
08-12.10.2010

PROGRAMO
vendredo

08.10.2010

Interkultura Centro Herzberg (ICH)
Grubenhagenstr. 6
Tel: 05521-5983
Urba biblioteko (Am Spritzenhaus 11)
Frualvenantoj: (individua programo) urborigardado, ripozado, aĉetado

17:00

kunvenejo malfermita, babilado, konatiĝo, spertinterŝanĝo

Eblo viziti la bibliotekon, oficejon de Interkultura Centro Herzberg/Germana
Esperanto-Centro (ICH) en Grubenhagenstr. 6
18:00- vespermanĝo ekz.en la ĉina restoracio Nan Jing (bufeda sistemo, Esperanta
menukarto)
20:00

salutado enkonduko: ILEI-estraranoj sin prezentas
ILEI sur novaj vojoj, agadterenoj, prioritatoj, planoj
Interkona vespero: muziko, ludoj, babilado, rakontoj, planado
projekciado pri ILEI, eventoj, ktp.

ICH Urba
biblioteko,
Nan Jing ĉina
restoracio
strato Sieber damm
Stefan MacGill
Radojica Petrovic
Zsófia Kóródy
Johannes Mueller

Servoj de Interkultura Centro Herzberg:
prelegĉambro por ĉ. 15 personoj, papertabulo, tekokomputilo, komputila kaj aliaj projekciiloj,
portebla radio kun kasedilo kaj KD-ludilo, DVD-aparato kun televidilo, laŭtigiloj, printiloj, kopiilo
malgranda kunvenĉambro por ĉ. 10 personoj
bone ekipita kuirejo: forno, fridujo, telerlavilo, akvoboligilo, kafomaŝino, potoj, vazaro, manĝiloj
sendrata interreto en la tuta domo
Servoj en la Junulara Domo:
transportitaj ekipaĵoj el Interkultura Centro, kuirejo, interreto
Servoj de la urba biblioteko:
prelegĉambro, eble interreto

TORPEDO-5
PROGRAMO
sabato, 09.10.2010
Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

9:009:30-11:00

11:0011:15
11:1512:45
12:4514:00
14:0015:30

Junulara Domo malfermita
ordigo de la ĉambro, teknikaĵoj
Trarigardo kaj prezentado de EU-projektoj, projektoj de
Esperanto-urbo kaj Interkultura Centro Herzberg:
ĝemelurba, lerneja, universitata, plenkreskula

Zsófia Kóródy,
Peter Zilvar
Otto Kern

kafo-paŭzo
Kiel organizi kaj verki projekton por financado far
Comenius kaj Grundtvig I.

Zlatko Tisljar

tagmanĝpaŭzo

individue en la urbo

Kiel organizi kaj verki projekton por financado far
Comenius kaj Grundtvig II (metiejo, seminario)

Zlatko Tisljar

15:3015:45
15:4517:30
17:30-

kafo-paŭzo

18:1519:00
19:00

forumo kaj instruista bazaro
spertinterŝanĝo
vespermanĝo

20:00

Prelego pri la itala versio de eŭro-moneroj: itala kulturo
(arkitekturo, pentroarto, skulptarto, literaturo, ktp. )
Internacia, kultura vespero, babilado, dancado

vizito al la Esperanto-ekspozicio en la kastelo,
urborigardado, aĉetumado
KER-ekzamenoj en Hungario kaj internacie

Havasi Ida
Zsófia Kóródy

? pico komune
Paola B. Giommoni
el Italio
Seyed A.Mir Javadi
Irano/Aŭstrio

Atenton: se vi bezonas manĝaĵon, volas butikumi, ŝanĝi monon aŭ aranĝi aliajn aferojn, bv. fari tion
matene, en la tagmanĝa paŭzo aŭ vespere, sed nepre iam dum la tago, ĉar dimanĉe NE funkcias
vendejoj, servoj en Herzberg.
La grandaj magazenoj (Rewe, Penny Market, Lidl, Edeka, Thomas Philips, Netto) estas tre proksime
kaj estas malfermitaj ĝis 19a, kelkaj ĝis 22a horo).

TORPEDO-6
PROGRAMO
dimancho, 10.10.2010
Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

9:00-

Junulara Domo malfermita

9:30-10:45
10:45-11:00
11:00 -12:00
12:00-12:30

Prelego pri gramatiko: Verve pri verboj.
kafo-paŭzo
Interkulturaj lingvaj ludoj I.
Salutado far la urbestro de Herzberg am Harz – la
Esperanto-urbo, komuna fotado

12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:15-16:30
16:30-17:30
17:30-18:15

tagmanĝpaŭzo
Interkulturaj lingvaj ludoj II.
Interkulturaj lingvaj ludoj III.
kafo-paŭzo
Sorobaneca mensa kalkulado helpe al lingvolernado
Forumo, spertinterŝanĝo

18:15-19:30
20:00-

vespermanĝo
Distra vespero
Filmoj, muziko en
Esperanto

ILEI-estrarkunsido

Zsófia Kóródy
Stefan MacGill
Radojica Petrovic
Gerhard Walter

Radojica Petrovic

Kimie Markarian

Peter Zilvar

Paŭzoj:
Eble vi rimarkis, ke la densa taga programo estas dispecigata al 1-1,5 horaj unuoj kun oftaj kafopaŭzoj.
Kompreneble vi ne devas tiom ofte trinki kafon, estos ankaŭ teo kaj aliaj trinkaĵoj je dispono en la
kunvenejo. Ni petas vian kontribuadon al la komuna kaso. Dankon.
Manĝoj:
Ni lasis sufiĉan tempon por manĝo-paŭzoj. Ni rekomendas en la proksimeco la ĉinan restoracion Nan
Jing (kun Esperantlingva menukarto), Döner bufedon Ihlas, picejon Mamma Mia (kun Esperantlingva
menukarto), Akropolis restoracion en la mezo de la piediranta zono, kaj aliajn restoraciojn – laŭ
propra gusto, elekto.
Eblas ankaŭ mendi picojn kaj komune manĝi tion en la kursejo. Iom da organizado estas bezonata,
sed povas esti rapida kaj ŝparema solvo. Prezoj de 4 - 10+ Eur

TORPEDO-6
PROGRAMO
lundo, 11.10.2010
Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park, Herzberg am Harz

9:00-

Junulara Domo malfermita

Zsófia Kóródy

9:30-11:00

Instruado per Zagreba metodo

Zlatko Tisljar

11:0011:15
11:1512:45

kafo-paŭzo

12:4514:00
14:0015:30

15:3015:45
16:0018:00

18:3019:30
20:00-

Andragogio, instruado al
plenkreskuloj, instruado per rekta
metodo
tagmanĝpaŭzo

Peter Zilvar

metiejo: projektoj regionaj, landaj,
internaciaj
prezentado kun praktikaj informoj,
planado
kafo-paŭzo

Peter Zilvar
Zlatko Tisljar

urborigardado, aĉetado en Herzberg
vizito al ICH, rigardo,uzo de biblioteko,
kolektaĵoj, raraĵoj,
libroservo
vespermanĝo

Interkultura Centro
Herzberg (ICH)
Grubenhagenstr. 6
Tel: 05521-5983

ILEI-estraro
kunsidas

Distra vespero / Forumo
muziko, ludado, kantado,

Distra vespero / Forumo
La vesperaj programoj dependas ankaŭ de la kontribuaĵoj de la partoprenantoj de la renkontiĝo. Ni
ŝatus kuraĝigi vin ĉiujn por aktiva partopreno en nian komunaj vesperaj programoj.
La forumo servas transdoni kaj ricevi informojn pri E-o, E-movado, E-instruado, ktp.
Gravas ankaŭ spertinterŝanĝo, ni ĉiuj, eĉ la plej spertaj povos lerni unu de la aliaj.
Se vi mem ŝatus ion aldoni al la programo, prezenti ion, ludi muzikon, ktp, bv. kontakti Zsófia Kóródy
aŭ alian organizanton dum la tago.

TORPEDO-6
PROGRAMO
mardo, 11.10.2010
Junulara Domo (Jugendhaus), Domeyer Park aŭ Interkultura Centro, Herzberg am Harz

9:00-

Junulara Domo malfermita

Zsófia Kóródy

9:30-11:00

Eŭropa Esperanto-Unio,
bonŝancoj por Esperanto en
Eŭropo
kafo-paŭzo

Zlatko Tisljar

Seminario pri bibliotekoj,
arkivoj (majo 2010?)
Kunlaboro, projekto por
konservado, publika aliro
tagmanĝpaŭzo

Peter Zilvar

Lerneja, eksterlerneja
instruado de Esperanto,
popolaltlernejoj
instrukapabligaj kursoj,
trejnsesioj
kafo-paŭzo

Peter Zilvar

11:0011:15
11:1512:45

12:4514:00
14:0015:30

15:3015:45
16:0017:00

ILEI-estraro
kunsidas

Resumo, protokolado,
adiaŭo

Distra vespero / Forumo
La vesperaj programoj dependas ankaŭ de la kontribuaĵoj de la partoprenantoj de la renkontiĝo. Ni
ŝatus kuraĝigi vin ĉiujn por aktiva partopreno en nian komunaj vesperaj programoj.
La forumo servas transdoni kaj ricevi informojn pri E-o, E-movado, E-instruado, ktp.
Gravas ankaŭ spertinterŝanĝo, ni ĉiuj, eĉ la plej spertaj povos lerni unu de la aliaj.
Se vi mem ŝatus ion aldoni al la programo, prezenti ion, ludi muzikon, ktp, bv. kontakti Zsófia Kóródy
aŭ alian organizanton.

