
 Provizora Programo: 
Vendrede 20-an de aprilo 2018 
• 17a  Akcepto de la unuaj alvenantoj 
• 17a30 eblas libere viziti  
• 19a Vespermanĝo 
• 20a30 EFE:Vojaĝo tra pasinto kaj 

 Anjo AMIKO nin kantigos  
• 21a45 Malfermo de la knajpo.  
Sabate 21-an de aprilo 2018 
• 8a30 ĝis 9a30 Matenmanĝo 
• 9a30 Turismado vizito al Murbach 
• 12a Reveno al la staĝejo 
• 12a30 Tagmanĝo  
• 13a30/14a30 Akcepto de alvenantoj 
• 14a/14a30 Prezento de la novaj libroj 

de la libroservo  
• 14a30/18a Kursoj C kaj D.   
• 19a Vespermanĝo  
• 20a30 Distra vespero kun Anjo Amika  
• Poste Knajpo malfermita 
Dimanĉe 22-an de aprilo 2018 
• 8a30 ĝis 9a30 Matenmanĝo  
• 9a30/12a Kursoj C kaj D 
• 12a30 Tagmanĝo  
• 13a30 Komitat-kunsideto 
• 14a Turismado 
• Poste: disiĝo 

Bonvolu sendi la aliĝilon kaj vian 
antaŭpagon al : 

André Grossmann 
5, rue des Pyrénées 
68390 BALDERSHEIM 

Ĉekoj nome de: André Grossmann 
CCP 819 34 U Strasbourg 
Internaciaj ĝiroj al:  
André Grossmann  
IBAN:  
FR6920041010150081934U03669 
BIC: PSSTFRPPSTR 
Pliaj informoj ĉe  
André Grossmann:  
andreo.ag16@free.fr 
Tel. 03.69.54.46.93 
poŝtel. 07.82.21.97.34 
kaj Edmond Ludwig  
esperanto.eludwig@orange.fr 
Tel.:03.89.77.52.56 
Aktualigita staĝo-programo ĉe: 
http://esperanto.france.est.free.fr  

Nia asocio Esperanto France-Est ĵus eldonis tiun 
libreton en januaro 2018. Ĝi ampleksas 28 paĝojn 
kaj estas jam nun mendebla ĉe nia kasisto. Eblos 
ĝin akiri okaze de tiu staĝo kaj eviti la sendkostojn. 
La libreto 4 eŭroj + sendkostoj  
Por Francio:1,50 eŭroj  
Por eksterlando: 0,50 eŭro 

Kial la urbo MIGENNES (Departemento 
Yonne) gravas por nia movado? 

Li ne iĝis profeto en sia 
lando (Francio). . . ,  

 sed eminenta esperantisto 
en Zagrebo (Kroatio)  

Memorige al 
Roger IMBERT (1938 – 2009)  

KURSOJ 

C: Paroliga kurso: Tute en Esperanto.  
Gvidas Edmond Ludwig 

D: Seminario:  Prelegas Spomenka Ŝtimec  

 

Eksterlandaj partoprenantoj ricevos senpage nian 
bultenon La Informilo dum unu jaro. 

Spomenka Ŝtimec 
 
Spomenka Ŝtimec, 
e s p e r a n t l i n g v a 
kroata verkistino, 
nun famas en la 
t u t m o n d a 
Esperantio. Kiel 
juna aŭtorino ŝi 
p r e l e g i s  e n 
Mulhouse dum nia 
31-a federacia staĝo en 1991. Nun, 
post 26 jaroj ŝi revenos  kaj  
prezentos la kroatan movadon, nian 
samlandanon Roger Imbert, kiu 
estis eminenta aktivulo en la 
zagreba movado. Ŝi kompreneble 
ankaŭ parolos pri sia verkaro! Ne 
maltrafu tiun ĉi rendevuon kun 
eminenta esperantistino. 

Niaj prelegoj  

83a Regiona Staĝo de  Esperanto 

 
Por 

 
En amikaj rilatoj kun 

BAVELO  

organizita 
de  

20 / 21 / 22-ajn de aprilo 2018 
En la Feriejo RIMLISHOF 3, rue de Rimlishof 

68530 BUHL apud Guebwiller 

La libroservo proponos siajn 700 
titolojn dum la tuta staĝo 

 Anjo AMIKA 
 
Ne plu ofte eblas 
aŭdi en Esperantio 
profesiajn artistojn, 
kiajn ni ĝuis antaŭ la 
falo de la Fera 
Kurteno, kiam la 
o k c i d e n t e ŭ r o p a j 
ŝtatoj subvenciis Esperanton. Escepto 
resta Anna Bartek – artista nomo Anjo 
AMIKA – profesia kantistino el Hungario. 
Ŝia repertuaro ampleksas modernajn, 
klasikajn kaj ekleziajn kantojn. Ŝiaj diskoj 
estas eldonitaj de Kooperativo de 
Literatura Foiro, en Svislando. 
Ni scias, ke ŝi havas admirantojn en nia 
regiono, kie ŝi jam kantis (printempa 
staĝo en Landersen – Valo de Munster, 
en marto 2009). Cetere: ŝi bone 
memoras tiun ĉi kantvesperon! Ŝi ankaŭ 
promesis  kantigi la staĝanojn jam 
vendrede vespere. Trejnu viajn voĉojn! 

Nia distra vespero  



Ĉi-tiu ferio-komplekso situas 
ĉe monto-flanko en Buhl apud 
Guebwiller en mirinda parko. 
Ĝi troviĝas survoje inter Gueb-
willer kaj Markstein. 

De Colmar  

De Mulhouse  

Proksimaj stacidomoj: 
Colmar, Mulhouse, 
Bollwiller 

De Markstein  

Ĉambro kun 2 ĝis 5 litoj kun necesejo kaj duŝejo  
Kompleta pensiono (1 tranokto + 1 matenmanĝo + 2 manĝoj) 61 € 
Duon-pensiono: (1 tranokto + 1 matenmanĝo + 1 manĝo) 53 € 

Suplemento por individua ĉambro  12 € 

ALIĜOJ kaj Restado-kostoj  

Ĉef-aliĝanto abonanta "La Informilo"n aŭ loĝanta ekster Francio 30 € 
Ĉef-aliĝanto ne abonanta "La Informilo"n kaj loĝanta en Francio  47 € 
Kun-aliĝanto (sama adreso kiel ĉef-aliĝanto)  18 € 
Junulo inter 10 kaj 25 jaroj 12 € 
Infanoj malpli ol 10 jaroj 3 € 

Ĉambro kun 2 ĝis 8 litoj necesejo kaj duŝejo sur sama etaĝo 
Kompleta pensiono (1 tranokto + 1 matenmanĝo + 2 manĝoj) 51 € 
Duon-pensiono: (1 tranokto + 1 matenmanĝo + 1 manĝo) 43 € 

Suplemento por individua ĉambro  10 € 

En tiu ferio-centro ni loĝos en du domoj 
En la domo: Arche troviĝas ĉambroj kun necesejo kaj duŝejo kaj la restoracio. 
En la domo Colombe troviĝas ĉambroj kun necesejo kaj duŝejo sam-etaĝe kaj 
ankaŭ la salonoj por prelegoj kaj kursoj. 

Pruntericevo de supra lito-tuko kaj tualetoj tukoj 7 € 
Apartaj manĝoj   15,30 € 

Aliĝilo por la 83a Regiona Staĝo de Esperanto en  
Rimlishof la 20/21/22ajn de aprilo 2018 

S-ro 
S-ino 

Familia nomo Persona  
nomo 

Aĝo, malpli 
ol 18  aŭ 
studento 

Aliĝ-
kotizo 

Elektita 
kurso  

1      
2      
3      
4      

Adreso 

 

 

ĉef-aliĝanto 

kun-aliĝantoj 

Telefono:   Ret-adreso: 

Mi pagas la tutan restadon aŭ minimume la aliĝkotizon: ............................ 
per ĉeko     per ĝiro    per internacia ĝiro  al André Grossmann  
Krom grava evento, la aliĝkotizo ne estas repagebla. 

Mi deziras ricevi mapeton por helpi la alvenon al la staĝo (signu)   

Mi preferas manĝi vegetare   
En la domo ne troviĝas pano sen gluteno, bonvolu mem zorgi. 

Kiam kaj kiom da manĝoj  
kaj tranoktoj, bonvolu kompletigi 

Vendrede Sabate Dimanĉe 

Tagmanĝo:    

Vespermanĝo:    

Tranoktado:     

La aliĝ-kotizo entenas la partoprenon al kurso, prelego kaj distra vespero.   

 Mi elektas ĉambron kun necesejo kaj duŝejo 
 1-litan ĉambron        2-litan ĉambron        plurlitan ĉambron 
 Mi elektas ĉambron sen necesejo kaj duŝejo, ili estas sametaĝe 
 1-litan ĉambron         2-litan ĉambron       plurlitan ĉambron 
 Mi deziras prunte-ricevi lito-tukon kaj tualet-tukojn (7 eŭroj) 


