Novjara Festenado 2016
de

Rondo Korno (la 8a)

★★ la tuta kunsido kuros nur per Esperanto ★★
Tagmanĝu per “NABEMONO” kuirita de Rondo Korno
…… Bonvenaj estas ne-membroj, ne-japanoj, aŭ kun prezentaĵo, kun donaco ……
dato ： 11:00－16:00 en

la

9a de januaro

(sabato), 2016

ejo ： Esperanto-Kaikan, en Waseda (lernoĉambro en la 4-a etaĝo)
kotizo ： 1 500 enoj (por anoj de Rondo Korno 4 000 enoj kun la jarkotizo).
Ne-japanoj - 500 enoj; studentoj - 500 enoj; ĝis mezlernejanoj - senpage
aliĝo ： Laŭeble antaŭ-anoncu ĉe korno@esperanto.ne.jp aŭ 03-3429-5173 (KIKUSIMA)
PROGRAMO provizora
10:50 malfermiĝo de la ejo
11:00－11:15 （15 minutojn） Kantu kune Esperante
11:15－12:10 （55 minutojn） Sinprezentoj de ĉiuj ĉeestantoj, en Esperanto
12:10－12:20 （10 minutojn） paŭzo, preparado por la festenado
12:20－14:00 （100 minutojn） Festenado (kun varma “NEBE”) + fotiĝo + reordigado
14:00－15:00 （90 minutojn） Prezentado de kaŝitaj artoj;
Ludo: Elpensita de la mezgrada kurso de Rondo Korno
15:00－15:50 （50 minutojn） Ludo “Paraj Babiloj” de la tuto de la ĉeestantoj
15:50－16:00 （10 minutojn） Kantu kune “La Espero” + disiĝo
16:00－16:15 （15 minutojn） reordigo de la ĉambro
● Kantu kune: Disdonota estas versaro.
● Sinprezentoj (en Espearanto): ĉiuj devas paroli minimume 1 maksimume 2 minutojn (ne-japanoj
parolu 5 minutojn). Sinprezenton de ne-esperantisto interpretos la prezidisto(j) inter la japana kaj Eesperanto.

● Festenado (tagmanĝo): Kun japaneca “NABE” speciale kuirita de Rondo Korno. Vegetaranoj
anticipe sinanoncu. Aldone preparotaj estos nur trinkaĵoj senalkoĥolaj kaj paperaj trinkujoj. Do dirnkemuloj portu
sian drinkaĵon proprakoste. Bonvene estas donaci manĝaĵojn/trinkaĵojn je via kosto. Antaŭdankojn!

● Kaŝitaj Talentoj de ĉeestantoj : Se vi havas ian arton per Esperanto (aŭ klarigos la enhavon per
Esperanto), sinanoncu anticipe al la organizanto. Prezentinte vi ĝuos rabaton je 500 enoj el la kotizo.

● Ludo: Elpensita(?) originale(?) de la mezgrada kurso de Rondo Korno. Aŭdiĝas
onidiroj kaj pri gradiozeco kaj pri premioj... Ni vidu!
● Ludo: “Paraj Babiloj”: Babilu mallonge, 2-4 minutojn, unu kontraŭ unu. Estas bona ŝanco
por gajni novajn amikojn kaj ankaŭ por solvi la mankon de okazoj ĝissate paroli Esperante.
********************************************************************************
Rondo Korno （fondita en 1965） Esperanto-grupo unika je la agado komuna de blinduloj kaj vidantoj.
regula kunsido : ĵaŭde 18:30-20:30 en Esperanto-Kaikan, en Waseda.

kontakto : rete korno@esperanto.ne.jp

aŭ telefone 03-3429-5173 KIKUSIMA

