
 

SEMAJNO DE ESPERANTO        Leeuwarden             ESPERANTO-WEEK 

26a de aŭg. - 2a de sept. 2018                                    26 aug. - 2 sept. 2018 

Dum la tuta somero okazos la lingva festivalo Lân fan Taal (Lando de Lingvo) en la ĉefurbo de Frislando: 

Leeuwarden. Ĉiun semajnon oni atentas pri alia lingvo. Tuta semajno por kaj pri Esperanto!  Dum tiu 

semajno vi povas senpage partopreni diversajn progamerojn. Estos koncertoj de Kajto kaj Jonny M. Dum 

diversaj tagoj okazos Esperanto-kursoj. Estos prelegoj en la nederlanda lingvo kaj Esperanto. Eble estos 

gvidata promeno en Esperanto tra la urbo.  

Venu ĉiuj. La MeM-pavilono estas kafejo kie homoj povas trinki kaj manĝi ion. Vi, parolanto de la lingvo 

Esperanto, havos la eblecon paroli kun aliaj vizitantoj. Certe estas diversaj Esperanto-libroj por montri. 

Parolu pri Pasporta Servo kaj pri Amikumu. Rakontu pri viaj vojaĝoj tra Esperantujo.  

Ĉu vi deziras prezenti ion pri Esperanto, ŝatus paroli pri Esperanto al vizitantoj dum malfermaj horoj de la 

pavilono aŭ havas aliajn ideojn?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iedereen is welkom tijdens de "Week van Esperanto"  in het MeM Talenpaviljoen van Lân fan Taal in 

Leeuwarden. Je kunt tijdens deze week kennis maken met Esperanto, luisteren naar bekende Esperanto-

muziekgroepen zoals Kajto uit Friesland en de rapper Jonny M uit Duitsland.  Interessante lezingen in het 

Nederlands en Esperanto.  Elke woensdag is er een taalcafé, waar je kunt kennismaken met allerlei talen! 

Iedereen is welkom. Esperanto-sprekers en (nog) niet-Esperanto-sprekers. Uitgebreide Informatie over Lân 

fan taal en het MeM Talenpaviljoen en over de weken waarin andere talen centraal staan is te vinden op de 

website. Wil je ook iets presenteren in het talenpaviljoen over Esperanto, wil je meehelpen vragen over 

Esperanto te beantwoorden aan de gasten die een kopje koffie komen drinken tijdens de openingstijden 

van het paviljoen in die week?  

 

Informatie:  

www.lanfantaal.frl 

www.esperanto-nederland.nl 

https://facebook.com/events/892170614303244/  

Kontaktadresoj:  andries.hovinga@esperanto-nederland.nl   

                         aŭ Ineke info@esperanto-nederland.nl 
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