En la 9a de majo, tago de Eŭropo (kaj patrina tago) la Amsterdama Rondo
estos internacia
Françoise Noireau estas patrino de tutesperanta familio kaj loĝas momente en
Bretonio, okcidenta Francio. Ŝi estas tre aktiva esperantistino kiu instruas per la
komputilo, organizis Lingvo-Festivalon en februaro 2020, aktivas en diskutrondo pri
denaskaj parolantoj kaj muzikas per violono kaj proponas kvizon pri mondaj muzikoj,
popoldancado, kantado kaj karaokeo, klaŭno kaj fabelo. Ŝi ankaŭ prelegas pri
aŭtismo (vidu: https://www.youtube.com/watch?v=bAnB7fE6p9Y).
Ŝi estas ĉefe popolmuzikisto por tradiciaj baloj kaj folkloraj ensembloj. Ŝi prezentos
en la 9-a de majo miksaĵon: kanzonojn, popoldancojn kaj mondan muzikon...

Kontaktadreso: violonsourire@gmail.com ; +33 609 120 374 https://youtube.com/
channel/UCdph0yofjgIQHIo1w7DZ1HA
https://violonodelamondo.wordpress.com/

Op 9 mei, de Dag van Europa (en Moederdag) is de Amsterdamse Kring
internationaal
Françoise Noireau is moeder van een volledige Esperantofamilie en woont
momenteel in Bretagne, in West-Frankrijk. Ze is een zeer actieve Esperantisten die
les geeft via de computer, een Talenfestival heeft georganiseerd in februari 2020,
actief is in een discussiegroep voor geboren Esperanto-sprekers, musiceert met viool
en een quiz kan leiden over wereldmuziek, volksdansen en karaoke, clown en
sprookje. Ze geeft ook voordrachten over autisme.
Ze is vooral volksmuzikant voor traditionele bals en folklore-ensembles. Op 9 mei zal
ze van alles wat presenteren: liederen, volksdansen en wereldmuziek…
Als je mee wilt kijken en luisteren, geef je dan op bij Bert en Peter, dan krijg je de
toegangscode.
Voor meer Esperanto-bijeenkomsten via internet zie de kalender van Eventa Servo.
Het Universala Kongreso de Esperanto dat in Belfast zou plaatsvinden, wordt een
Virtuala Kongreso, van 17-24 juli.
Het e-mailadres van de organisatie Peter Ebenau en Bert de Wit
Tel: +31(0)206 946 073 Peter Ebenau en +31(0)235 242 643 Bert de Wit.
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