
Kongreso de Espéranto-France 
kaj

Rodanalpa Esperanto-Federacio
Chambéry – Bissy (Savojo, Francio)
29an de majo- 1an de junio 2014.

Le congrès d'Espéranto-France 2014 aura
lieu à Chambéry en même temps que le
congrès de la Fédération Espéranto

Rhône-Alpes. L'association chambérienne 
« Esperanto Vive » et la Fédération avec l'ap-
pui d'Espéranto-France, ont accepté de le
prendre en charge dans le cadre de leur propre
congrès dont la date et le lieu étaient déjà ar-
rêtés, pour alléger les espérantistes largement
engagés dans Lille 2015. Ce congrès sera très
riche et très accueillant comme vous le mon-
trera le programme. Une journée d'excursion en car ou en randonnée vous per-
mettra de découvrir une région offrant des paysages extraordinaires avec une
nature préservée, une histoire et une culture uniques marquées par la Maison de
Savoie, État indépendant jusqu'en 1860, l'abbaye d'Hautecombe abritant les
tombeaux des rois d'Italie, l'empreinte d'hommes célèbres comme Lamartine et
Rousseau. Un choix de conférences et d'ateliers, des moments conviviaux ou plus
officiels, les réunions de travail habituelles, des possibilités d'examen. Un spec-
tacle de l'artiste autrichien Attila Schimmer et un bal folk seront aussi l'occa-
sion de moments de joie et de fête.

La kongreso de Espéranto-France 2014 okazos en Chambéry samtempe kiel la
kongreso de la Rodanalpa Esperanto-Federacio. La asocio de Chambéry
« Esperanto Vive » kaj la Federacio kun la apogo de Espéranto-France ak-

ceptis organizi ĝin kadre de sia propra kongreso, kies dato kaj loko jam estis fik-
sitaj, por senpezigi la esperantistojn plene engaĝitajn en Lille 2015. Tiu kongreso
estos enhavoriĉa kaj akceptema, kion montras la programo. Ekskursotago per buso
aŭ piedmigrado ebligos malkovron de regiono riĉa je eksterordinaraj pejzaĝoj kun
naturo prezervita, unikaj historio kaj kulturo stampitaj de la reĝa familio de
Savojo, sendependa ŝtato ĝis 1860, de la abatejo Hautecombe, maŭzoleo de la
Italaj reĝoj, de la spuro de elstaruloj kiel Lamartine kaj Rousseau. Elekto pri pre-
legoj kaj atelieroj, amikecaj aŭ pli oficialaj momentoj, la kutimaj kunvenoj kaj ek-
zamenebloj. Spektaklo de la aŭstria artisto Attila Schimmer kaj folkmuzika balo
okazigos festajn kaj ĝojajn momentojn.



Ĵaŭdon 
29an de majo

ek de la 14a00
15a00 18a00
21a00 22a30

Akcepto
Laborgrupoj de UFE
Interkona vespero

Vendredon 
30an de majo

9a00 17a30

17a30 19a30
17a30 19a30
21a00 22a30

Ekskursoj :
1. Per buso ĉirkaŭ la lago Bourget
2. Piedmigrado al la lago de Aiguebelette
3. En- kaj ĉirkaŭ-urba piedmigrado al la domo 
de Jean-Jacques Rousseau
Komitatkunsido de UFE
GEE kunsido
Prelego kaj fotoj « la Savoie, une contribution
exceptionnelle à la biodiversité 
de la flore française.» 
(T. Delahaye, kun traduko)

Sabaton
31an de majo

9a00 11a30
9a00 11a00

11a45 12a30

14a30 15a45
16a00 17a15 

17a30 19a00

14a00 15a30

16a00 17a30

14a30 16a30

20a45 22a00
22a00 24a00

Ĝenerala Asembleo de Espéranto France
Turismaj vizitoj :
1. Kastelo de la dukoj kaj malnova urbo
2. Okultrompaĵoj kaj murpentraĵoj
Oficiala aperitivo
Prelegoj :
« Esperanto, lingvo de paco » (M. Grosjean)
« Vivo kaj utilo de Akademio de Esperanto » 
(B. Moon)
« Lingva justeco. Lingva politiko kaj Eŭropo » 
(M. Gazzola)
Atelieroj :
1. Ludoj en kaj per Esperanto (R. Cleizergues)
2.Konversacio
1. Ridateliero (A. Leleu-Jamet)
2. Origamio (S. Jullian)
Turismaj vizitoj :
1. Domo de parkoj kaj montaro 
kaj Galerio «Eurêka»
2. Muzeo de Belaj Artoj
Spektaklo de Attila Schimmer
Folkmuzika balo

Dimanĉon
1an de junio

9a00 11a00 Ĝenerala asembleo 
de Rodanalpa Esperanto-Federacio



Tiu programo povos ricevi ŝanĝojn laŭ la bezonoj

Precizigoj pri la ekskursoj:
1. Per buso ĉirkaŭ la lago Bourget, Le-Bourget-du-Lac, Kapelo de la Monto Chat (pa-
noramo), Saint-Pierre-de-Curtille, Chanaz (vizito de juglandomuelilo), tagmanĝo borde
de la Kanalo Savière, Conjux, Abatejo Hautecombe, reenveturo per la alia lagbordo,
Brison kaj Aix-les-Bains. Reveno al Chambéry je la 17a30 proksimume.
2. Piedmigrado al la lago de Aiguebelette, alirebla nur de homoj kapablaj piedmi-
gradi dum 3 horoj, 400m-altece supren. Forveturo per buso el Bissy je la 9a al
Vimines, l'Hodié. Piedmigrado al montpasejo sur la monto « l'Épine », panoramo, malsu-
preniro al la haveno de la Lago de Aiguebelette, tagmanĝo (specialaĵo : frititaj
fiŝaĵoj), promenado kaj vizito borde de la lago, reenveturo per buso al Bissy je la
17a30.
3. En- kaj ĉirkaŭ-urba piedmigrado al la domo de Jean-Jacques Rousseau. Foriro
el la urbocentro, piediro al « Les Charmettes » domo, kie loĝis la verkisto kaj filozofo
Jean-Jacques Rousseau, vizito de la parko «Buisson rond » kie staras arbo de Espe-
ranto. Ĝenerala malkovro de la urbo kaj klarigoj pri enurba ekologio. Tagmanĝo en res-
toracio.

ĝeneralaj instrukcioj:
Organizantoj ne zorgos pri la tranoktado de la kongresantoj. Bonvolu konsulti la•
liston de hoteloj kaj aliaj tranoktebloj ;
Ĉiu partoprenanto bonvolu plenigi kaj sendi apartan aliĝilon por la kongreso al la•
adreso de la sidejo ;
Pagu per la diversaj eblecoj priskribitaj ;•
Kongreskotizo neniukaze repagebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas repage-•
blaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke UFE ricevis malmendon
antaŭ la 15a de aprilo 2014 ;
Organizantoj konfirmos la akcepton de ĉiu aliĝilo post la ricevo de la koncerna•
pago kun la indiko de via kongresnumero kaj de ĉiuj antaŭmenditaj kaj
antaŭpagitaj servoj ;
Organizantoj havas la rajton ŝanĝi la prezojn, se inflacio aŭ aliaj neantaŭvideblaj•
kondiĉoj postulus tion.

Ekzamenoj :
Ĉu vi deziras trapasi ekzamenon de FEI ? 

atesto pri supera lernado (eksa komuna trunko de la kapableco)•
atesto pri kapableco (fakaj branĉoj: turismo, pedagogio)•

Detaloj troveblaj ĉe http://www.franca-esperanto-instituto.net/
Aliĝu sendante retan mesaĝon al Anne Jausions : anneclojausions@aol.com

Dimanĉon
1an de junio

9a00 11a00

9a00 11a30
11a15 12a30

14a30

Turismaj vizitoj :
1. Kastelo de la dukoj kaj malnova urbo
2. « La Rotonde SNCF », unika monumento
Komitatkunsido de UFE
Aŭkcio profite al Esperanto en Afriko
Finiĝo de la kongreso



Bulletin d’inscription - Aliĝilo
Nom - Familia nomo :_________________________________________
Prénom - Persona nomo : ______________________________________
Adresse - Adreso : __________________________________________
_________________________________________________________
Code postal - Poŝtkodo : ________ Ville - Urbo : ____________________
Pays - Lando : ______________________________________________
Téléphone - Telefonnumero : ___________________________________
Courriel - Retadreso : ________________________________________

Mode de paiement :
 Espèces / Kontanta mono  Chèque / Ĉeko (à l’ordre d’Espéranto-France)
 Virement bancaire / Banka ĝiro (Voir esperanto-france.org/paiement pour les
détails, vidu ĉiujn detalojn ĉe esperanto-france.org/paiement)
 Compte Espéranto-France / UFE Konto
 Virement UEA à ufea-s  UEA-ĝiro al ufea-s

Kongreskotizo Ĝis la 31/1/14Ĝis la 28/2/14 Poste Sumo

Kongreso 25,00€ 30,00€ 35,00€

Unutaga kotizo  30/5  31/5  1/6 20,00€

Libervola donaco al la kongresa kaso

Manĝoj :  29V 30V 31T 31V 01T nombro :
Vegetarano  X 12,00€      =

Vendredaj tuttagaj
ekskursoj :

Vegetarano 

Lago Bourget Lago 
Aiguebelette J.J. Rousseau

35,00€ 25,00€ 15,00€

Turismaj vizitoj :

Kastelo de la dukoj kaj malnova urbo 31/5 9a00 6,00€

Okultrompaĵoj kaj murpentraĵoj 31/5 9a00 6,00€

D.de parkoj kaj montaro/ Galerio «Eurêka» 31/5 14a00 6,00€

Muzeo de Belaj Artoj 31/5 14a00 6,00€

Kastelo de la dukoj kaj malnova urbo 01/6 9a00 6,00€

« La Rotonde SNCF », unika monumento 01/6 9a00 6,00€

Sume en eŭroj


