Bulteno de la

Londona Esperanto-Klubo

2018
marto-aprilo

Kluba Programo:
marto:
2

Diskuto: Kion vi faras por informi pri
Esperanto? (IBIS Shoreditch)

9

EKSTERMU !!! Poramuza “proceso”
kontraŭ abomenataĵoj.
Prezidos Terry Page (Dioramo)
(1800h: konsilantaro)

16 Literatura Vespero (IBIS Shoreditch)
23 Jarkunsido (Dioramo)

“Kajto” kun klubanoj dum prezento 23 februaro – vidu
ankaŭ paĝo 2.
(foto: Olga Kerziouk)

30 Sankta Vendredo (neniu kunveno)
aprilo:
6

Libera diskuto (sen anoncita temo) (IBIS
Shoreditch)

13 anoncota (Dioramo)
(1800h: konsilantaro)
20 Literatura Vespero (IBIS Shoreditch)
27 John Wells – Lingva Seminario (Dioramo)
majo:
4

Literatura Vespero (IBIS Shoreditch)

Esperanta Kalendaro:

KIO VIN PLEJ FORTE ĜENAS?
Nia programero de 9a marto pritraktos (kvankam ne tro serioze)
ĉi-supran gravan temon. Por efike partopre i e ĝi, o volu vi
pretigi ĉi tiel:
1. Elektu ion (objekton, kutimon, esprimon, verkon k.s.)
kiu ege vi ĝe as. Espere le iuj elektos ĝe a taĵo el la
mondo Esperantisma, sed estas neniel devige tion fari.)
2. Pripensu, kaj eventuale skribe notu, konvinkajn
motivojn por kondamni tion al tuja ekstermo.
3. Preparu io
ateria , e tre gra da , kiu si olas ĝi ,
ekzemple maketon, foton, deseg aĵo aŭ i i u e!
ĝia o o , gra dlitere skri ita sur karto .
4. Venu kun tio al la klubo je vendredo la 9a de marto, kaj
provu konvinki la klubanaron, ke vi ja pravas.

13-17 aprilo 2018: Brita Kongreso – Morlan Centre,
Aberystwyth, Kimrio. http://britakongreso.org
28 jul – 4 aŭg 2018: 103a Universala Kongreso de
Esperanto – Lisbono, Portugalio,
http://uea.org/kongresoj

Du vi provos ili ko vi ki, t. . advokato de l’ dia lo
ko traŭos viaj diroj , kun celo persvadi la publikon, ke
ko er a ĝe ataĵo estas ta e ial ko servi da. Fi fi e via
si olo e iros aŭ Ekster ilo aŭ Ko servujo , laŭ juĝo de
ĉeesta toj. Bo ŝa o !

Vidu www.eventoj.hu/kalendaro.htm por ampleksa
listo de renkontiĝoj.

[Aj a si ileco de ĉi tiu ludo al televid-spektaklo Room 101
estas neniel senintenca.]

Aliaj anoncoj:
Prezentu ĉefprogrameron! Se vi havas taŭgan
temon kiu amuzos aŭ informos klubanojn, ne hezitu
proponi vin al la program-sekretario.
Bv. sendi informon al la bultenisto antaŭ 22a aprilo
por mencio en la sekva Kluba Bulteno.

Terry Page

LEK bonvenigas novajn membrojn
Aliĝis lastate pe al Lo do a Espera to-Klu o Oleksa dra “aŝa
Kovjazi a, Mag us He o h kaj Maurizio Gia o etto. Ili ĉiuj i
varme bonvenigas, kaj esperas dividi kun ili multajn agrablajn
klub-vesperojn.

Loko, horaro kaj aliaj informoj

Kajto muzik-prezento, 23 februaro

Ni kunvenas vendredvespere, en iu el du lokoj:
Diorama Arts Studios, 201 Drummond Street,
NW1 3FE (por kunveno kun programo);
Ibis London City – Shoreditch Hotel, 5 Commercial St,
London E1 6BF (por babilvespero)
Kutima programo ĉe Dioramo:
18:00 lingvokurso(j) kaj/aŭ konsilantarkunsido
19:15 – 20:15 prelego aŭ alia ĉefprogramero
20:15 – 20:45 paŭzo
20:45 – 22:00 forumo, diskuto aŭ daŭrigo de la
ĉefprogramero
22:00 fino
Dioramo: Metrostacio: Warren St (linioj “Victoria”,
“Northern”), Euston Square ( “Hammersmith & City”,
“Circle”), Regents Park (“Bakerloo”).
Fervojo London Overground: Euston
Busoj: 10, 14, 18, 24, 27, 29, 30, 73, 88, 134, 205, 390,
453, C2.
Ibis (Shoreditch): Metrostacio: Aldgate East – uzu la
eliron nro 2 (Toynbee Hall); (linioj “Hammersmith &
City”, “District”); Aldgate (linioj “Circle”
“Metropolitan”).
Busoj: 15, 25, 67, 115, 135, 205, 254.
(foto: Olga Kerziouk)
Kotizoj: £10 jare; fora membro: £6 jare.
Kluba retejo: http://www.esperanto.org.uk/lek/lek.htm
Lokaj grupoj: Kingston: Roy Cliffe 020-8397 5895;
Orientlondono: Roy Simmons 01473-461346
rokeby@globalnet.co.uk; Sudlondono: Gregory Porilo
020-8672 8095 esperanto-sleg@tiscali.co.uk.

Federacioj: Orienta: Roy Simmons (vidu supre); Sudorienta:
Kevin Murray, 11 Leybourne Ave, West Byfleet, Surrey KT14
7HB 01932-345779 yarrump@gmail.com.

En 23a februaro, LEK havis la honoron bonvenigi la
popolmuzikistojn “Kajto” (Ankie van der Meer – supre, kun
gitaro – kaj Nanne Kalma – kun mandolino).
Proksimume 30 klubanoj estis ravitaj dum 2 horoj de la
paro, kiu prezentis kantojn el ĉiuj periodoj de la ensemblo
– kaj bonkonatajn el fruaj jaroj (kiam Kajto estis 4 homoj),
kaj novajn de siaj pli lastatempaj diskoj “Duope” kaj “Kajto
Flugas”.
Antony Rawlinson

Funkciuloj: Honora Vicprezidanto: Heleno Fantom;
Konsilantaro: David Thornell (Prezidanto kaj Sekretario), Matt Peperell (Vicprezidanto), John Wells (Vicprezidanto), Arturo
Prent (Kasisto), Anica Page (Registristo), Renato Corsetti, Roland England, Stan Keable, Chris Lewis, Anna Lowenstein, Terry
Page, Antony Rawlinson (Bultenisto).

Adresoj: David Thornell: lek.sekretario@gmail.com; Arturo Prent: 7 Walton Garden, Hutton, Brentwood CM13 1EJ
ap_esp-lek21@yahoo.co.uk, Terry kaj Anica Page:7 Hampton, Gt Holm, Milton Keynes MK8 9EP terry_page@btinternet.com,
anica_page@btinternet.com, Antony Rawlinson: 5 Thorpe Crescent E17 5BY acj.rawlinson@ntlworld.com.

