Germana Esperanto-Asocio / Deutscher Esperanto-Bund

Prezento de la kandidatoj por la nova estraro
Kiel jam anoncite, kadre de
la 88a Germana EsperantoKongreso en Münster/Vestf.
okazos elekto de nova estraro
dum la membrokunveno de
Germana Esperanto-Asocio
(GEA).

Konciza biograﬁo

1DVNLƣLVHQHQ/HLS]LJ
Studis ekonomikon, informadikon
NDM ORƣLVWLNRQ HQ ,OPHQDX .DUOVUXKH
kaj Grenoble.
Vivas ekde 2007 en Berlin kaj laboras tie en la esplora ero de mezgranda
¿UPDRNLXSURGXNWDVORƣLVWLNDMQNRPputilprogramojn kaj konsilservojn.
,QWHUHVLƣDV HNVWHUH GH (VSHUDQWXMR
DWXWDƣLVQXQDHVWUDURUHNDQGLGDW
LƣDVDQNDǎNXQODƣLVQXQDMODERU- SULDLNLGRNDMǆDNR
kampoj: d-ro Rudolf Fischer (prePasinta aktiveco
zidanto), Andreas Emmerich (vicprezidanto, dungitaro), Wolfgang Bohr (landaj en la Movado
ligoj, konsilantaro, Esperantista Migrado (NOHUQLV(VSHUDQWRQSHUUHWSRǆWD
$ǎWXQD $QGUHDV 'LHPHO WUH]RULVWR  koresponda kurso.
Julia Hell (GEJ-reprezentanto), Sebastian 2000-2001: Redaktoro de la GEJ.LUI YDUEPDWHULDORUHWSDƣDUR &KULVWRI membrogazeto ÃNXQHÃ.
2001-2005: Prezidanto de GEJ.
Krick (Esperanto-instruado, AGEI), d-ro
 .RPLWDWDQR$ GH *(- ƙH
Rainer Kurz (eksterlandaj rilatoj, gaze- TEJO.
WDUDUHSUH]HQWDQWR $OGRQHNDQGLGDWLƣRV ekde 2008: Estro de la Komisiono por
)HOL[ =HVFK NXUVRM (ǎURSD ODERUR  Instruado kaj Novuloj de GEJ.
vidu lian apartan sinprezenton. (voko) Ekde 2008: Regula organizado de
www.esperanto.de/deb/vorstand/
VHPDMQ¿QDM NXUVRM NDM LQVWUXDGR GH
Esperanto en Berlin.

L

Ekde 2010: Kasisto de la landaj ligoj de
GEJ en Berlin kaj Brandenburg.
 .DQGLGDWLƣR SRU HVWUDUDQD
posteno en GEA kaj prezidanteco de
Esperanto-Ligo Berlin kaj EsperantoAsocio Berlin-Brandenburgio.

Posteno en la estraro

(Q OD HVWUDUR PL ǆDWXV DQWDǎHQLJL OD
(ǎURSDQ ODERURQ GH *($ SUH]HQWDQWH
la starpunkton de GEA al interesitaj
eksteruloj kaj eblaj alianculoj, kaj
reprezentante GEA en la komisiono
GH OD (ǎURSD (VSHUDQWR8QLR .URPH
PL ǆDWXV X]L PLDMQ ƣLVQXQDMQ VSHUWRMQ
en la organizado de Esperanto-kursoj
por helpi al interesitaj aktivuloj mem
okazigi kursojn, kiel mi jam faris
en GEJ. Krom la laboro en la GEAestraro, mi sur loka kaj federacilanda
QLYHORHQ%HUOLQNDM%UDQGHQEXUJǆDWXV
modernigi kaj pliallogigi la Esperantovivon. Kadre de mia tiea aktiveco, mi
DQNDǎ SRYDV LQIRUPL OD PHPEURMQ NDM
nemembrojn pri planoj kaj agadoj de
*($DǎVNXOWLNDMGLVNXWLLOLDMQGH]LURMQ
kaj ideojn.

Sinprezento
Felix Zesch
27, dungita esploristo
kaj konsilisto pri loĝistiko.

Alvoko al la Landaj Ligoj de
Germana Esperanto-Asocio
Landaj Ligoj havas i.a. la
taskon, organizi regionajn
aranĝojn, precipe
kursosemajnﬁnojn.

P

or tio oni povas ricevi
subvenciojn de G er mana
Esperanto-Asocio (GEA). Legu
detalojn pri la diversaj ebloj en la reto:
www.esperanto.de/gea/por_membroj/
foerder.html
(Por aliri tiun paĝon la uzanto
estas „Esperantisto“ kaj la kodovorto
„Rotterdam“.)
Agnoskite senprofitcelaj Landaj
Ligoj krome ricevadas ĉiujare 15% de la
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GEA-kotizoj en la koncerna federacia
lando (stato: ﬁno de la antaŭa jaro).
Tamen la mono ne venas aŭtomate,
sed devas esti petata de la trezoristo
Andreas Diemel gea.tr@esperanto.de.
Aldonu la kasraporton de la pasinta
jaro kaj la buĝeton de la aktuala.
Membrokunveno de Landa Ligo
povas okazi plej simple dum Germana
Esperanto-Kongreso. Petu senpagan
salonon de la Loka Kong resa
Komitato. Krome Landa Ligo sendu
konstante reprezentanton al la
ĉiujara kunveno de la konsilantaro,
kutime novembre en Herzberg
– la Esperanto-urbo. (voko)

Esperanta vivo / Esperanto-Leben

Denove kune: 2-a Junulara E-Semajno (JES)
en Burg/Spreewald (veterana vidpunkto)
La 2-a JES okazis en Germanujo,
sed proksime de Pollando,
kiel intencite. La urbeto Burg
en la Spree-arbaro havas
magazenojn kaj bankojn, tiel
ke eblis akiri monon kaj aĉeti la
necesajn varojn – grave ne nur
por la memzorgantoj. La bela
vintra pejzaĝo logis al fotado,
sed la temperaturoj ankaŭ
instigis, resti en la ejo krom
dum la neeviteblaj piediroj
inter la diversaj konstruaĵoj.

K

e ekzistis granda salono por la
vespera programo, grave konWULEXLVDOODHWRVRƢLVHUYLVNLHO
FHQWUDORNRSRUVSRQWDQHDMUHQNRQWLƣRM
Diskoteko kaj trinkejo okazis tuj apude.
Aliaj noktaj programeroj kiel gufujo
WHHMR  QRNWDM ¿OPRM NDM NDUDRNHR QH
EH]RQDVSOLROPDOORQJDQPHQFLRQƙDU
LOLMDPLƣLVODQRUPR
'DǎUHQHYLGHEOLVPXOWDSURJUHVRHQ
la organizado de iu tema programo, kiu
estas unika kaj invitas al fakprelegoj kaj
kontroversaj diskutoj. La distra proJUDPRHVWLVVX¿ƙHULƙD.URPGLYHUVDM
lingvokursoj, kiuj por esperantlingva
publiko estas nenio nova, kaj ekskurso
al Cottbus, indas substreki la valoron de
la novula programo. La peno, speciale
prizorgi komencantojn kaj partoprenantojn, kiuj venis la unuan fojon al
JUDQGD (VSHUDQWRUHQNRQWLƣR ULNROWLV
PXOWDQ SR]LWLYDQ HƩRQ (VSHUHEOH WLR
iomete silentigos la memdubojn pri
„fermita rondo Esperantujo“, kiujn
HEODVDǎGLHQWHRULDMGLVNXWRM
La vasta kultura parto de la programo
estintus deca por tiaspeca festivalo.
Konataj artistoj kun vigla muziko kiel
Kim J. Henriksen, La Perdita GeneraFLR Dǎ /D 3DINOLN  VDPH DSHULV VXU OD

scenejo kiel tiuj kun trankvilaj stiloj
kiel Gijom Armide, Johannes Mueller,
/HQD NDM ǅHQMD :LONH /D .XUDFLVWRM
NDM ,QLFLDORM '& .URPH SUH]HQWLƣLV
kvar grupoj kun neesperantlingva repertuaro, nome The ModStreets, The
Heroine Whores, 42 kaj ChamäleoTon.
,OLƙLXMWDPHQKDYDVSHUVRQDMQOLJRMQDO
Esperanto-aktivuloj. Precipe 42 povos
IXURULHQDOLDM(VSHUDQWRDUDQƣRMVHLOL
NDQWRVHQ(VSHUDQWR'LYHUVDMWHDWUDƵRM
GH HQVHPEOR HO 8NUDLQXMR NYL]R NDM
marmeladuma sesio (muzikado de
grupo kunmetita surloke) kompletigis
la bildon.
/DVLOYHVWUDEDORLƣLVNXOPLQRGHOD
DUDQƣR.HRULHQWDNDMRNFLGHQWD(ǎURSR
denove festis kune, aparte kontribuis al
WLR6HGDQNDǎODǎODDƣRQHHVWLVGLVLƣR
'XRQR GH OD SDUWRSUHQDQWDUR WURYLƣLV
jam ekster la junulaj jaroj.
(QWXWHODD-(6HVWLVVXNFHVR/Dǎ
ODNYDQWRGHSDUWRSUHQDQWRMLƣLVODSOHM
JUDQGDDUDQƣRGXPVLOYHVWURHQ*HUPDQXMRHNGH.URPHODǎSHUVRQD
impreso la etoso ne plu estis tiom bona
ekde 2001/02. La reagoj de la publiko
pensigas, ke Germanoj kaj Poloj ne plu
iros apartajn vojojn per la Internacia

Seminario kaj la Ago-Semajno, sed
WLHOGDǎULJRV
/D XQXDM SDǆRM HVWDV IDULWDM 5HVWDV
SRUSULODERULWULƙHIDMSXQNWRM8QXHQHFHVDVHVSORULNLDOHOSOLRODOLƣLQWRM
ƙLUNDǎ  QH YHQLV ƘX HN]HPSOH SUR
problemoj akiri vizon? Due indas meti
okulon al tio, ke malmultaj Poloj venis
al Germanujo (vidu la apartajn statistiNRMQ  .RPXQD SURMHNWR UHÀHNWLƣX HQ
JUDQGDJUXSRHODPEDǎODQGRM7ULHOD
UHQNRQWLƣR¿QLƣXODDQGHMDQXDURQH
XQXWDJRQDQWDǎHNLHOƙLIRMH
*XQQDU)LVFKHU

Statistiko:
252 partoprenintoj el 27 landoj,
HNVWHU(ǎURSR SRXQXSHUVRQR %UDzilo, Israelo, Japanujo, Sud-Koreujo.
/Dǎ NYDQWR OD SOHM PXOWDM KRPRM
YHQLVHO*HUPDQXMR8NUDLQXMR
29, Rusujo 24, Francujo 19, Pollando
17, Nederlando 16, Britujo 14.
/Dǎ OD DƣR  SHUVRQRM KDYLV
inter 4 kaj 27 jarojn, el ili 12 estis
MDUDƣDM
Inter la partoprenintoj el Germanujo,
44 havis maksimume 27 jarojn, 6 el
ili ekzakte 27.

Koncerto de Lena kun Ŝenja, prezento de la nova KD
„Tra la sonĝoj“. Foto: Ivo Miesen
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