Informoj kaj invito al

la 46-a Konferenco de ILEI en 2013
Temo: Dumviva lernado: Instruado de Esperanto al ĉiuj generacioj
Datoj: 12-18 julio 2013, semajnon antaŭ UK kun posta vetureblo al
Rejkjaviko, Islando.
Konferencurbo: Meze de Germanio, Esperanto-urbo Herzberg am Harz,
urboparto Sieber. Tiu alloga urboparto de Herzberg am Harz (ekde 2006
oficiale: la Esperanto-urbo) kuŝas en idilie bela valo de la Harz-montaro.

Loĝado kaj manĝoj: En 3-stela Esperanto-hotelo kaj restoracio
Zum Pass, Haus Iris kaj en feriodomoj.
Konferencejo: Komunuma centro de la vilaĝo, kapabla akcepti
150 personojn, kun podio kaj bufedo. Krome uzeblas lernejaj
klasĉambroj en tuja apudeco. Ĉio en Sieber estas facile atingebla piedirante.
Transporto: de ĉiuj grandurbaj flughavenoj (ekz. Frankfurt, Dortmund, Berlin, Hamburg,
Hannover, Leipzig) per trajno ĉ. 3-4 horoj; ene de Eŭropo kaj en Germanio per oftaj
rapidtrajnoj.
Konferenca temo: La loĝantaro en multaj landoj maljuniĝas. Kulturaj kaj klerigofertoj por ĉiuj
generacioj aperas ekz. en la eŭropa ‘Dumviva Lernado’ programo, el kiu ankaŭ Esperantoprojektoj ricevadas subvenciojn. Kion ni lernu el tiuj projektoj? Kiun strategion ILEI ellaboru kaj
sekvu, kiujn metodojn ni uzu por realigi Esperanto-instruadon de frua infanaĝo ĝis la t.n. tria
generacio? Kiel ni kunlaboru kun neesperantistaj fakaj asocioj, institucioj, ktp.?
Kotizoj: A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B. B: Iamaj socialismaj landoj de orienta
Eŭropo; ĉiuj landoj de Afriko, Latinameriko kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj la Korea
Respubliko).
Aliĝperiodo
Aliĝkategorio
ILEI-membro
Ne ILEI-membro
Junulo, handikapulo

ĝis
31.03.2013
A
B
50 €
30 €
65 €
40 €
25 €
15 €

ĝis
30.06.2013
A
B
60 €
35€
75 €
45 €
30 €
20 €

post
30.06.2013
A
B
70 €
45 €
90 €
55 €
35 €
25 €

Rabatoj: kiuj pagas ĝis 31.12.2013 pagas jene: A – 40 EUR, B – 25 EUR.
Premiaj rabatoj: 50% por la 50-a kaj 100% por la centa aliĝintoj.
Loĝado, manĝado, ekskursoj kaj aliaj servoj pagendas aparte.
La Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj (ILEI), la Asocio de
Germanaj Esperanto-Instruistoj
(AGEI) – la plej granda ILEI-sekcio,
kaj Herzberg am Harz – la
Esperanto-urbo invitas vin!
Ĉu vi sciis – la lasta ILEI-konferenco en
Germanio okazis en 1974. Tempo reveni.

Kiel el Herzberg mem, multaj ŝildoj aperas ankaŭ en Esperanto

