
Tago kiam kio far kiu(j)

Sabaton

la 15an

09 : 00 Malfermo de la akceptejo (eĉ por tiuj kiuj alvenos vendredon la 14an vespere)

11 : 30 Oficiala bonvena trinkado ĉe la urbodomo

14 : 30

18 : 00

Enkonduka prelegeto pri Eŭropo
Debato pri Eŭropo: Kia Eŭropo ?

Mirejo Grosjean
R. Leleu, M. Provost, P. Dieumegard

Pri astronomio. Esperanto kiel ilo por scienco. Patrick Lagrange

«Malkovraj kursoj» por lokaj enloĝantoj Stefan Blaevoet

Ekskurso al Rézé Domego «Le Corbusier» (1)

Kongres-foto

20 : 30 teatraĵo: spektaklo frenezeta, malintelekta, dinamika Sesaktorina teatr-trupo.

Dimanĉon

la 16an

09 : 00 Jara membrokunveno : unua kunsido Kongresanaro

11 : 30 Kongresa fotado

14 : 00 Jara membrokunveno : dua kunsido, unua parto kun temo 
«Komitato»

Gvidanto ne jam firme decidita.

15 : 30 Jara membrokunveno : dua kunsido, dua parto, kun temo 
«Komunikiloj» (ĉefe, La Sago kaj la TTTejo)

Markovo-Vito 4103

17 : 00 Gustumado de lokaj vinoj Lokaj vito-kultivistoj

Finan ve(n)kon celas.... ankaŭ veganoj! Markovo-Vito 4103

20 : 30 Hiphopa koncerto/balo Cyril Poulet (el Pafklik) kun Mélaine (Drumo)

Lundon la 
17an

09 : 00 Jara membrokunveno : lasta kunsido, unua parto kun temo : 
«revizio de la statuto»

Gvidanto ne jam firme decidita.

10:30 Jara membrokunveno : lasta kunsido,dua parto kun temoj: 
konkretaj proponoj por referendumo, decido pri nova kasisto, 
monsubteno petita de KDE Greziljono, diversaĵoj...

Kongresanaro

14 : 00 Pri Freinet-movado Isabelle Nicolas(2)

Pri Vinilkosmo (Ĉefe pri aĉet-metodoj, sed ne nur) Floréal Martorell

Vizito de Nanto

16 : 00 Pri astronomio. Esperanto kiel ilo por scienco. Patrick Lagrange

Pri la Edikto de Nanto. (3) André Cherpillod

Vizito de Nanto (plu)

18 : 00 Ferma renkonto OKK

20 : 30 Koncerto, komuna kantado. Ĵak LePuil kun Serĝo Sir'(klarneto)

Mardon la 
18an

10 : 00 Tuttaga ekskurso en Clisson (1)

Tuttaga ekskurso en Nanto (1)

17 : 30 Fino

Notoj :
(1) kies prezo respondas al tikedo por taga transportado.
2)  kiu multe laboris pri ĉi temo kadre de sia eduk-scienca doktoriĝo, vasta certe estos ŝia traktado.
3)  ĉio komenciĝis la 3-an de Oktobro 1517. Iu aŭgustena monaĥo el Erfurto (Germanio) Martin Luther, ekribelis kontraŭ la vendado 
de la indulgencoj : tio estis komerco tre mondona por la Eklezio, sed ne konforma al la spirito de la Evangelio.... La sekvon A. Cher-
pillod rakontos.

Programo de la kongreso


