Germana Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg am Harz…la Esperanto-urbo
esperanto-zentrum@web.de Tel.: +49 (0) 5521-5983

Provizora programo de
EU-Partnerseminario kaj TORPEDO 2021
30.09.2021 (ĵaŭdo) Alventago, loĝigo, interkonatiĝo
01.10.2021 (vendredo) en Herzberg (Welf-kastelo, Kavalira Salono)
10.00 Renkontiĝo ĉe Esperanto-Centro, de tie promeno al la kastelo Herzberg
10.45 Alveno al la kastela muzeo
11.00 Akcepto far la urbestro en la Kavalira Salono de la kastelo
11.30 Vizitado de la muzeo (eble jam per aŭd-gvidilo en Esperanto)
rigardo de la nova porokaza ekspozicio: Varonomoj kaj Esperanto
12.30 Kafo kaj kuko en la restoracio de la kastelo
13.30 Informado pri Herzberg – la Esperanto-urbo kaj
pri la servoj de la Esperanto-Centro (ICH)
14.00 Salutoj kaj raporto pri la volontula projekto, prezentoj de la landaj projektpartneroj
spertinterŝanĝo, planado
15.00 Zsófia Kóródy: Niaj longjaraj spertoj rilate al volontuloj, praktikantoj, staĝantoj
16.00 Promeno al la Zamenhof-placo, komuna fotado ĉe la Zamenhof-monumento
Urborigardado en Herzberg
18.00 Komuna vespermanĝo en la restoracio „Freiheiter Hof“
Babilado, distra vespero
Reveturado al Herzberg…la Esperanto-urbo

02.10.2021 (sabato) en Herzberg (Urba biblioteko - legoĉambro)
09.00 Seminario: Kiel elekti volontulojn?
10.30 Paŭzo
11.00 Seminario: Bezonoj (timoj) de organizoj kaj bezonoj (timoj) de volontuloj
12.30 Tagmanĝo ĉe la proksima Döner-bufedo
14.00 Prelego de Martin Ptasinski: Reta lernoprogramo de la soraba. Poste diskutado
15.00 Prelego de d-rino Anina Stecay: Plenatento. Poste diskutado
16.00 Veturado per aŭtoj al la najbara urbo Osterode am Harz, rondirado, urborigardado
18.30 Komuna vespermanĝo en la restoracio „Freiheiter Hof“
Poste babilado kaj distra vespero, reveturo al Herzberg

03.10.2021 (dimanĉo) en Herzberg (Urba biblioteko - legoĉambro)
09.30 Seminario: Lingvaj defioj por volontuloj
11.00 Seminario: Resumo, konkludoj
Paŭzeto
12.00 Prelego de Kimura Goro: Rolo de Esperanto en interlingva ekologio
13.00 Tagmanĝo (pico?)
Komuna promenado tra la urbo, ekz. al Lonau akvofalo, ĉirkaŭ la Jues-lago, vizito de la
Esperanto-Centro kaj ĝia biblioteko, ktp.
Poste liberaj programeroj laŭ interkonsento.
Bonvenon!

