Esperanto-week
Van 26 augustus tot en met zondag 2 september
2018 vindt de Esperanto-week plaats in het
kader van het talenfestival Lân fan Taal.
Eerlijke communicatie
Waarom leren Nederlanders zoveel talen, en waarom doet een
Amerikaan of Fransman dat niet? Zo krijgen zij een gratis voorsprong in
internationaal verkeer, en staan sprekers van ‘kleine’ talen bij voorbaat
op achterstand. Een internationale taal als het Esperanto, voor iedereen
even makkelijk te leren, is daarvoor een oplossing. Omdat deze taal aan
geen enkel land of volk toebehoort, spreek je met elkaar op basis van
gelijkheid met als resultaat een veel eerlijkere communicatie.
Esperanto is een taal die een neutrale brug vormt tussen mensen met
verschillende talen en culturen. Een taal zonder uitzonderingen en
zonder onregelmatige werkwoorden.
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Het programma van de Esperanto-week
Zondag 26 augustus 2018 – 14.30 uur, MeM Prinsentuin
De Antilliaanse week eindigt swingend. De Esperanto-week begint zingend.
Ankie van der Meer en Nanne Kalma – uit Friesland – zingen in vele talen en zo
ook in het Esperanto. In het laatste geval treden ze op onder de naam Kajto
(Vlieger). Zij zullen u op een leuke muzikale manier laten kennismaken met het
Esperanto.

Ja is 'Jes' (Refrein)

tekst en muziek Nanne Kalma

Unu, du, tri, kvar! 't Is even wennen, in 't begin een beetje raar.
Kvin, ses, sep! Ok, naŭ, dek!
Soms ben ik het kwijt, plots weet ik het dan weer;
Het gaat steeds beter, hier komt-ie nog een keer: 1 2 3 4
Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep en dan de laatste drie nog: ok, naŭ,
dek!
Zeg nou zelf: die tellerij dat gaat lang niet gek!
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Elke dag vanaf 12.00 uur: Er is een informatiekraam over Esperanto in het
MeM-paviljoen.
Maandag 27 augustus 2018 en dinsdag 28 augustus 2018
16.00 uur – 17.00 uur: Wat je altijd al had willen vragen over Esperanto …….
Ontmoet Esperantisten!
Woensdag 29 augustus 2018 vanaf 14.00 uur
Bert de Wit (Aerdenhout) en Yves Nevelsteen (Vlaanderen) geven deze middag
verschillende Esperanto-proeflessen en vertellen waarvoor je Esperanto kunt
gebruiken.
16.00 uur – 17.00 uur: Wat je altijd al had willen vragen over Esperanto …….
Ontmoet Esperantisten!
Donderdag 30 augustus 2018 vanaf 12.00 uur
Bert de Wit en Yves Nevelsteen verzorgen het programma van deze dag.
Maak kennis met Esperantisten. Luister naar muziek, doe een spelletje, oefen
Esperanto-woorden. Bezoek de informatie-kraam.
Donderdag 30 augustus 2018 – 20.00 uur: Concert door Kajto

Met als speciale gasten de leden van de Feest-Folk-Band ‘Plunder’.
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KAJTO

( Vlieger )

In 1987 begonnen de 4 leden
van de Friese groep Kajto met
het zingen van liedjes op
origineel in het Esperanto
geschreven teksten. In 1988
werden de eerste concerten
gegeven en in 1989 werd de
eerste Kajto-cd gepresenteerd
in
Brighton.
Het
bleek
wereldwijd ook de eerste
Esperanto-cd ooit te zijn. In de
jaren daarna gaf de groep
talloze concerten in binnen- en
buitenland, niet alleen in
Europa maar ook in de VS,
Canada en Azië.
In het jaar 2004 werd de 'FAME Kulturpremio' - de belangrijkste culturele
onderscheiding binnen de Esperanto-wereld - toegekend aan de leden van
Kajto, voor het belang van hun bijdrage aan de Esperanto-muziekcultuur.
In de loop der jaren verschenen in totaal 7 cd's van Kajto.
Tegenwoordig bestaat Kajto uit Ankie van der Meer en Nanne Kalma. Evenwel,
in de jubileumjaren 2017 en 2018 verzorgt de groep een reeks concerten
waarbij Ankie en Nanne worden bijgestaan door de twee andere
oorspronkelijke leden Marian Nesse en Marita Kruijswijk. En zo treedt Kajto
ook in Leeuwarden op, in de oorspronkelijke samenstelling. De leden van Kajto
begeleiden hun zang met diverse instrumenten zoals accordeon, gitaar,
mandoline, cister, blokfluiten en schalmeien.
Tijdens het concert zal ieder liedje - vaak met veel humor - aangekondigd en
ingeleid worden.
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Vrijdag 31 augustus 2018 vanaf 12.00 uur is er een informatiekraam over
Esperanto in het MeM-paviljoen. Ontmoet Esperantisten!
16.00 uur – 17.00 uur: Wat je altijd al had willen vragen over Esperanto …….
Ontmoet Esperantisten!
19.00 uur – 21.00 uur: Optreden van de groep ‘Radio Esperanto’, een band
uit de stad Groningen, met muziek uit de Balkanlanden, Griekenland en het
Midden-Oosten. Zij zullen vanavond ook hun lied ‘Mi memoras’ (tekst van
dichter Nikolao Hohlov) ten gehore brengen.
Radio Esperanto: de naam van de band
is bewust gekozen. “We kunnen allemaal
dromen over verbroedering van
vreemden ongeacht hun nationaliteit,
cultuur of politieke voorkeur. Muziek is
de lijm tussen de verschillen die ons uit
elkaar drijven omdat muziek in alle
dagelijkse dingen zit.” – maar dan dus
met muziek. Esperanto en muziek: beide
zijn universele talen.
Katalin Kováts (Esperanto-docente
uit Hongarije, van edukado.net) presenteert tussendoor het Esperanto. Kort
maar krachtig!
Zaterdag 1 september 2018
9.00 uur – 12.00 uur: rechtstreekse uitzending Omrop Fryslân (programma
Op&Út) op radio en televisie vanuit MeM-paviljoen, met ruimte voor
Esperanto – o.a. interview en een kort live optreden van Jonny M.
Op deze dag wordt er een speciaal programma georganiseerd door drie
verschillende Esperanto-groepen in Nederland: Esperanto Nederland, het
Internationaal Esperanto-Instituut en de Nederlandse Esperanto-Jongeren.
Het programma vindt plaats in verschillende zalen (MeM en 2 zalen Tresoar).
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Vanaf 10.00 uur: Ontvangst in MeM-paviljoen (Prinsentuin, Leeuwarden).
Iedereen is welkom.

Tresoar (zaal A), Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
11.00 - 12.30 uur: Nederlandstalig programma met verschillende korte
onderdelen. Inleiding over ontstaan Esperanto. Esperanto en Internet door
Yves Nevelsteen (Vlaanderen). Proefles door Katalin Kováts (Hongarije).
Kortom: Alles wat je eigenlijk al eens had willen vragen over Esperanto …….
14.00 - 14.45 uur: Marc Konijnenberg vertelt over zijn ervaringen als
Esperanto-vrijwilliger in Białystok (in het Nederlands)
14.45 - 15.15 uur: Yves Nevelsteen – Merknamen in het Esperanto (in het
nederlands)

Tresoar (zaal B), Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
11.00 - 11.45 uur: Saïd Baluĉi – Kial Esperanto aparte gravas por aziaj
intelektuloj? (in het Esperanto)
11.45 - 12.30 uur: Ward de Kock – lezing over Friese esperantist Wijtze
Nutters (1872-1926), sociaaldemocraat en communist binnen het arbeidersesperantisme (in het Nederlands)
14.00 - 14.45 uur: Nederlandse Esperanto-Jongeren zorgen voor een leuk
programma (tweetalig- Nederlands en Esperanto).
15.15 - 15.45 uur: MeM: start wandeling door het Lân fan Taal (in het Esperanto)
16.00 - 18.00 uur, in MeM: concert door Jonny M (Duitsland)
Jonny M (Jonas Marx, geb. 9 mei 1990)
treedt op als rapper-reggae-zanger.
Eerst alleen in het Duits en vanaf 2010
ook in het Esperanto. In 2013 gaf hij
zijn eerste Esperanto-cd ‘Regestile’
uit. Hij verzorgde optredens in Europa,
Japan en Brazilië.
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Zondag 2 september 2018, 11.00 uur
Wandeling door Leeuwarden, met uitleg in het Esperanto. Vertrek vanaf het
MeM-paviljoen.
Zondag 2 september 2018, 12.30 uur – 13.30 uur, MeM
De wereld rond met Esperanto!
Laat je bijpraten – en stel je vragen – over hoe je kunt reizen met Esperanto;
over hoe die taal kan helpen contacten en slaapplekken te vinden in vrijwel alle
landen ter wereld. Luister naar de verhalen van mensen die dat gedaan hebben
en nog steeds doen. Soms gaat het reizen met Esperanto het spelletje voorbij,
zoals blijkt uit verhalen over mensen die hun eigen land moesten ontvluchten
en in andere landen werden opgevangen en hulp kregen in Esperanto-kringen.
Zondag 2 september 2018, 14.00 uur – 15.15 uur, MeM
'canon, kanon, kanono' … Kun-Kant-Kanonado met Kajto
Een Esperanto-meezingsessie met Nanne & Ankie van Kajto. Geschikt voor
iedereen die van zingen houdt, ook voor niet-Esperantisten. Ook mooi om er
gewoon bij te zijn als luisteraar. Daarna zal het ‘Lân fan Taal’-stokje zingend
overgedragen worden aan het Russisch.
Zondag 2 september 2018, 15.15 uur, MeM
De Esperanto-week eindigt, de Russische week begint.

Ĝis revido
до свидания
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INFORMATIE:
Esperanto Nederland www.esperanto-nederland.nl
Internationaal Esperanto-Instituut (IEI) www.iei.nl
Nederlandse Esperanto-Jongeren (NEJ) www.esperanto-jongeren.nl
Studieweekeinde https://esperanto-nederland.nl/ned/studieweekend.php
19, 20 en 21 oktober 2018 in Krikkenhaar – Bornerbroek.
Wie nog nooit Esperanto heeft geleerd, maakt in één weekeinde kennis met
de grondbeginselen van de taal. Maar ook gevorderden zullen een
aantrekkelijk programma aantreffen. Het oefenen van het spreken komt
zeker ook aan bod. Je bent van harte welkom!

Esperanto Nederland/ie/ah/2018
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