M E D I T E R A N E A E SPERANTO S EMAJNO 2016
Restadejo Val d’Esquière – Les Issambres – Francio (Lazura Marbordo) 5a - 12a de Marto 2016
Jen kelkaj videoj faritaj dum la semajno
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Miguel Gutiérrez Adúriz sferoj@gmail.com
=> 1 Gražina Opulskienė koncize parolas pri vizitindaj lokoj kun rilato al Zamenhof en Litovio. https://youtu.be/3ipEOFn_e4Q 3Min38
María Zocato m.zocato@gmail.com
=> 2 "Mi ŝatas drinki" estas tipa kanto de ebriuloj en Hispanio. La tradukon faris Liven Dek. Kantis ĝin partoprenantoj de la tria klaso en la
Mediteranea Esperanto-Semajno 2016. https://youtu.be/i52HHXFgOIs 1Min28
=> 3 Lydia Buyst, Josiane Moirand, Sol Roca kaj Martine Demouy kantas esperantan infanan kanton kun teksto de Valerij Vorobjov kaj
melodio de Liven Dek, en la Mediteranea Esperanto-Semajno 2016. https://youtu.be/x6zhNyo2I8k 1Min49
Miguel Gutiérrez Adúriz sferoj@gmail.com
=> 4 André Grosmman parolas pri la "Esperanta alfabeto" laŭ verko de Raymond Schwartz, en la Mediteranea Esperanto-Semajno 2016.
https://youtu.be/3jcY0cT_keU 2Min34
María Zocato m.zocato@gmail.com
=> 5 Daniel Moirand parolas pri sia esperanta traduko de "La mil kaj unu noktoj": https://youtu.be/12uCyX9GtE0 2Min33
=> 6 Grupo de lernantoj de la 3a-grada kurso de la Mediteranea Esperanto-Semajno 2016 "Sidis la sinjoro Kato" estas infana kanto,
tradukita de Liven Dek, el la hispana, kaj prezentita de : https://youtu.be/U_1dMYm317g 2Min11
=> 7 AnneMarie kaj Jeanne kantas “En akvo de la klara fonto” (Georges Brassens) kantita en la adiaŭa festo de la Mediteranea E-Semajno
2016. https://youtu.be/RBF6RjD6M_I 2Min49
 8 Gisèle Berger partoprenis la literatura kurso de la Mediteranea E-Semajno 2016, kaj, reage al mikronovelo de Liven Dek, ŝi vortigis
surpapere similan kortuŝan anekdoton, kiun ŝi travivis en sia junaĝo. https://youtu.be/jujRh6DempA 4Min
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Le samedi 05 mars 2016, 8 espérantistes belges se sont retrouvés à la gare de Bruxelles-Midi pour embarquer dans le
TGV à destination de Saint-Raphaël. Comme les années précédentes, Denise Loisel, membre du club espéranto de
Saint-Raphaël, avait réservé pour nous, et à notre demande un taxi de huit places qui nous a conduit directement à
la Résidence Val d’Esquière aux Issambres où avait lieu MES 2016 (MEDITERANEA ESPERANTO SEMAJNO) Semaine
Méditerranéenne d’Espéranto. Sur les 97 participants, venus de 9 pays, la majorité venait de France (60), en
deuxième position, la Belgique (11) et en troisième l’Espagne (10), suivi de l’Allemagne (7). La Tchéquie (3), la Suisse
(2), l’Italie (2), la Lituanie (1) et la Suède (1), représentaient à eux cinq 9% de participants.
Sur le 11 belges, 7 venaient de Wallonie, deux de Flandre, deux de Bruxelles. Deux étaient des accompagnants non
espérantistes.
Sabate, la 05an de marto 2016, 8 belgaj esperantistoj entrajniĝis en la stacidomo Bruxelles-Midi la TGV cele SaintRaphaël. Kiel la antaŭaj jaroj, Denise Loisel, membro de la Esperantoklubo de Saint-Raphaë rezervis al nia demando,
taksion de ok lokoj kiu veturis nin rekte al la Rezidejo Val d’Esquière en Les Issambres kie okazis MES 2016
(MEDITERANEA ESPERANTO SEMAJNO). Inter la 97 partoprenantoj el 9 landoj, la plimulto venis el Francio (60), en la
dua pozicio, Belgio (11), en la tria Hispanio (10), sekvita de Germanio (7). La kvin ceteraj landoj nombris kune 9% de
la partoprenantoj: Ĉeĥio (3), Svislando (2), Italio (2) Litovio (1) Svedio (1).
Inter la 11 belgoj, 7 venis el Valonio, 2 el Flandrio, kaj 2 el Bruselo. Du estis neesperantistaj kunuloj.
Wallons 6 : HD MI Marcel Jeanne
Monique, Francis, Josette
Flandre 2 : Martine, Lydia
Bruxelles 2 : Clara, Raoul
Accompagnants non espérantistes : Josette, Francis

