fakliterature la verkaron de Liven Dek.
Post tiu sukcesa aran o, nia samideano prelegis en la esperanto-klubo de la
urbo Maribor, en Slovenio, kaj, la sekvan tagon, de nove en Zagrebo, li prelegis
en la hispana lingvo, kun samtempa tradukado, en la Hispana-Kroata Societo
(Biblioteko Bogdan Ogrizović). Unu tagon poste li prelegis denove en Esperanto,
en la renkonti o de membroj de Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“. En iuj aran oj
estis granda intereso, kun multaj demandoj de la eestanta publiko pri la verkoj de
nia samideano (Liven Dek), kaj pri la Ibera Skolo. Anka okazis eta intervjuo por
la nacia radio, kaj li fari is invitito de la makedona ambasadorino, okaze de la
nacia festo de tiu lando.
La eeston de Miguel eluzis anka esperantistoj el Maribor (Slovenio) kiuj
organizis lian gastadon en sia societejo la 15-an de septembro. Por lia gastado
regis escepte granda intereso kaj partoprenis 25 esperantistoj el Norda Slovenio.
Miguel iujn armigis per siaj rakontoj pri la literatura agado kaj rakontante pri
si mem.
Cetere, la voja o estis aparte interesa ar, danke al la starigitaj kontaktoj,
Miguel sukcesis savi el forgeso plurajn malnovajn esperantajn filmojn el la
filmarkivo de Krunoslav Tišljar, kiujn nun li proponas al la tuta mondo en sia
nove kreita jutuba kanalo “Historiejo”. Li vizitis anka folkloran makedonan
ensemblon Ezerki en Zagrebo kaj filmis unu popolkanton en Esperanto. io i
ta gos por nutri la kolekton de filmoj en la reto.
Kun aldonaj informoj de Zlatko Tišljar kaj HEF
Pri “Poemo de Utnoa” en Madrido
Okaze de la vizito de Nicola Ruggiero, juna
poeto el Italio nun lo anta en Rejkjaviko, okazis la 3an
de oktobro, en Madrido, prelegon pri la eksterordinara
verko “Poemo de Utnoa” de Abel Montagut, en la
sidejo de Hispana Esperanto-Federacio.
in
partoprenis niaj kantabraj samideanoj Miguel
Gutiérrez kaj Pedro Ullate. La sekvan tagon, okazis
promenado en Madrido, sekvante la lokojn reliefigitajn
en la verko “Bohemiaj lumoj” (Luces de bohemia) de
Ramón del Valle-Inclán, sub la gvido de Miguel
Fernández. Pri amba okaza oj vi povas vidi filmojn
en la jutuba kanalo “Ekstremoj” kaj en la kanaloj de
HEJS kaj MEL.
-4-

Numero 31

Novembro 2014
LOTERÍA NACIONAL
Esta Asociación tiene a vuestra disposición,
como todos los años, papeletas para el sorteo de la
Lotería Nacional del día 22 de diciembre de este año
2014. El número es el 43977. Se ruega os apresuréis
a adquirirlas, pues se desea finalizar la distribución
a finales del mes de noviembre.
COMIDA DE ZAMENHOF

El próximo día 13 de diciembre, sábado, a las 14:00 horas (dos de la tarde)
nos reuniremos para celebrar el Día de Zamenhof (155º aniversario de su
nacimiento)/Día del Libro en Esperanto en el Restaurante Rochí, en la calle
Florida, núm. 15. ¡¡TE ESPERAMOS¡¡ Apúntate en el teléfono de la Asociación.
RECORDAMOS
Continuamos teniendo reunión todos los viernes y el primero de cada mes
nos vamos a continuación a cenar al lugar acordado. ¡¡PARTICIPA!! En ellas te
puedes informar de las próximas excursiones a realizar y presentar tus propuestas.

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESPERANTO
ret-adreso: Cantabria@esperanto.es
Banka konto e CAJA RURAL DE BURGOS:
ES06-3060 - 0071 - 84 - 2135122212
Apartado de Correos 2.240. 39080 SANTANDER (Cantabria)
676 - 27 50 60
NIF: G39077201
Cuota Anual: 15 €

Disfruta de Cursos de Esperanto en la Costa Azul

22-a Internacia Esperanto-Semajno, en Salou

En Les Issambres, en la Costa
Azul francesa, se celebrará del 7 al 14
de marzo de 2015 8a Mediteranea
Esperanto Semajno. Las mañanas se
dedican a curso de Esperanto (tres
niveles) y tardes libres, sugiriéndose el
claustro de Fréjus, el museo de
Saint-Raphaël, Niza, Menton,
Saint-Tropez, Sainte-Maxime,
Bormes-les-Mimosas, el bazar del
viernes en Vintimille (Italia)... Cuota:
60 €; cuota familiar: 100 €. Alojamiento en pensión completa: 350 €. Suplemento
de habitación individual: 110 €. El alojamiento es en Résidence Le Val d'Esquière.
Apúntate antes del 1 de diciembre. Más información en la Asociación.

Inter la 4a kaj 11a de oktobro okazis en la konata turisma urbo Salou, sudo
de Katalunio, la 22-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo,
organizita de niaj gesamideanoj el tiu landoparto. i, tradicie arigas pli ol centon
da esperantistoj el la tuta E ropo, en trankvila kaj amikeca etoso, por ui
samtempe la kulturan ri econ de Esperantujo kaj la belecojn de la irka oj. La
sidejo elektita estis la Hotelo 3-stela “Best Cap Salou”.
En la i-jara programo, prelegis interalie prof.
Rodica Todor, Gian Carlo Fighiera, Thierry
Saladin, Marcel Delforce kaj Mª Rafaela Urueña.
Oni alju is la premion Ada Sikorska Fighiera al la
geedzoj Josep Colom kaj Trini García.
Ni ekskursis for de Salou al la grotoj
Maravelles apud Benifallet, al la urbo Amposta kaj
per ipa voja o la la rivero Ebro is la maro. Estis
planita viziti la urbon Barcelono, sed i-lasta
aran o, tute fiaskis.
La organizado de eventoj lamis kaj iam
mankis ta ga informado: Ekzemple, ipveturado
la la rivero Ebro da ris pli ol 2 horoj sen ajnaj komentoj, por poste atendi la
saman tempon e la river-bordo is la alveno de nia a tobu o. Kiel afoj sen
afisto, ni ali is al sufi e kostaj ekskursoj por absolute ricevi nenion.
Ángel García

100º CONGRESO UNIVERSAL DE ESPERANTO
Durante los días 25 de julio al 1.º de agosto de
2015 tendrá lugar en la ciudad francesa de Lille el
100º Congreso Universal de Esperanto, organizado
por la Asociación Universal de Esperanto. El tema
del Congreso será Lenguas, artes y valores en el
diálogo entre culturas. La ciudad está considerada la
Puerta de Francia al norte de Europa. Tiene 20
museos, destacando en el de Bellas Artes (el
segundo museo más grande de Francia, tras el
Louvre) las obras de Goya, Delacroix y Rodin.
Podemos también añadir que el 101º tendrá lugar, en 2016, en la ciudad
eslovaca de Nitra, donde el año próximo 2015 se celebrará el 11º Congreso
Europeo de Esperanto.

Miguel en Kroatio

El primer fin de semana de mayo tendrá lugar en Cullera (Valencia) el 74º
Congreso Español de Esperanto. Próximamente os facilitaremos más detalles, pues
en estos momentos están preparando el programa.

Pasintan septembron, Miguel Gutiérrez estis invitito de Kroata E-Ligo, kiel
efa gasto, en la 12a Renkonti o de
Esperantlingvaj verkistoj kaj Tradukistoj,
okazinta en Hrašćina. Pri i evento vi
povas spekti plurajn filmetojn en la jutuba
kanalo “Esperanto Viva”.
Li parolis pri sia verkaro, pri la ibera
skolo kaj aparte pri siaj lastaj verkoj. Estis
la unua renkonti o kun verkisto el Iberio
kaj iuj tre uis in. Pri lia verkaro parolis
Zlatoje Martinov, kiu atente pristudis
Miguel kaj Judita Rey.
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74º CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTO

