
Kiam la Franciokerno/koro esprimas sin per 24 lingvoj …
kaj en Esperanto.

EŬROPA FESTIVALO 
DE LA 13a ĜIS LA 16a DE JULIO 2016 

EN CHATILLON ∕ INDRE .

Ĉiun jaron, de 7 jaroj, la urbeto Châtillon ĉe Indre organizas renkonton okaze de la nacia festo.  
Ĝi akceptas 220 gastojn, kiuj venas el 17 landoj Eŭropaj. 

Tiuj renkontoj baziĝas sur la interkultura dialogo intergeneracia, kiu faciligas la komprenon al la 
aliaj kulturoj, disvolvas la valorojn de toleremo, de solidareco.

La programo reliefigas la diversecon kulturan kaj lingvan de nia kontinento, 
kaj disportas la bildon de Eŭropo kun homeca vizaĝo.

Unuafoje Esperanto partoprenos
kun la asocio Espéranto-Indre kaj La Kompanoj

Jaŭdon 14 an de julio 2016: divido kun la nacia festo

9h00  Varmigado en ĉambro de Châtillon kiun ni uzos la tutan semajnfinon por muzikumi kaj 
kunkanti.

10h30 Parado kun la aliaj Eŭropaj landoj, ĉiu kun sia flago (antaŭvidi esperantobanderolo(j)n).

Reprezentanto de ĉiu lando legas pacomesaĝon.

(verki tre etan mesaĝon pri la paco, la amikeco inter la popoloj, kaj pensi pri vestaj eroj, 
komunaj koloroj, verda almenaŭ)

13h00 Pikniko donacita al la delegacioj de la organizantoj kondiĉe ke oni montru kuponon. 
(kiam oni alvenas, ĉiu aliĝinta persono ricevas baĝon, dosierujon kun la manĝokuponoj)

Posttagmeze kantadoprovo en nia ĉambro.

Ĉirkaŭ la 19a Kampara vespermanĝo (12€) kun spektaklo, aliĝi antaŭe. Piroteknikaĵo. 
Danca vespero.

Vendredon 15an de julio 2016: 

10h00 Konferenco pri Eŭropo en Loches (je 33 km), kaj poste vizito de la urbo.

Paŝado tra la stratoj ekde la eliro de la konferenco. 

13h00 Komuna manĝo organizenda.

Posttagmeze kunkantadoprovo en nia ĉambro.

Ebla kantanta paŝado en la urbo (tago de la jara foiro).

Vespere Komuna manĝo organizenda.



Sabaton 16an de julio 2016 en urbocentro, la tutan tagon: La Eŭropa Vilaĝo 

Ekde la 10a Inaŭguro

Temas pri efemera vilaĝo, kiu donas vivon kaj fortikon al nia kultura diverseco,  
al nia folkloro, al niaj tradicioj. 

La asocio Espéranto-Indre tenos budon kun dokumentado, lernolibroj, ludoj...

La spektakloj sinsekvos senhalte sur podio: dancoj, kantoj, metiomontradoj.

11h00 (precizigote) La Kompanoj kantos sur la podio.

Ekde la 12a Eblecoj surloke manĝadi per gastronomiaj specialaĵoj de ĉiu lando.
(aliĝi anticipe por havi la kuponojn en la dosierujo)

Alia sursceneja prezentado de la Kompanoj povos okazi posttagmeze.

Vespera komuna manĝo organizenda por tiuj, kiuj foriros dimanĉe.

Listo de la urboj kaj landoj ĉeestantaj.

Solferino kaj Merate – Italujo
Haskovo – Bulgarujo
Chapelle lez Herlaimont - Belgujo
Nagyvàzsony - Hungarujo
Enguera - Hispanujo
Vratislavice Nad Nisou - Ĉeka Respubliko
One ti - Rumanujoș
Tilburg - Nederlando
Lesce - Slovenujo
Shatura - Rusujo
Riebini - Latvujo
Ruzomberok - Slovakujo
Wermelskirchen - Germanujo
Nidzica – Polujo
Tetbury – Unuiĝinta Reĝlando 
Portalègre - Portugalujo


