כינוס האספרנטו של אסיה
ירושלים (בית הארחה רבין) 81-22.2.2.82
חמישי 2013-04-18
 - 12:30נסיעה משותפת מת"א :באגד מתחנת הרכבת ארלוזורוב לירושלים
 - 13:30הסעה מתחנה מרכזית ירושלים לבית ההארחה רבין
 - 13:00-15:00תשלום יתרה (מזומן או צ'קים בלבד) וקבלת חדרים
 – 15:00-17:00ביקור במוזיאון המדע
 – 00:11-00:81אקולוגיה של האדם – התנאי לשלום בין אדם לסביבה Stefan Lepping
 - 18:30-19:00שמות היהודים בישראל – צבי סדן
 19:00-20:00ארוחת ערב
 – 20:00-22:00שירים וריקודים עם JOMO
 22- 24:00סרט עם כתוביות באספרנטו Jean de Florettes
שישי 2013-04-19
 07:00-08:00ארוחת בוקר
 08:00-15:00טיול  -ירושלים מערבה :יד ושם ,עין כרם (כנסית הביקור) ,אבו גוש (המנזר
הבנדיקטיני עם האח אוליבייה) ,ארוחת צהריים במסעדה מזרחית (עלות  ₪ 01-01לאדם)
 16:00-16:30טקס פתיחה
 - 16:30-17:00מצגת על אינדונזיה )- (Ilia Dewi
 - 17:00-17:30אסון הצונאמי ביפן Jasuo Hori -
 - 17:30- 18:00אופרה סינית Ping Zhang - "Ĉina Ĉarmo en Kunqu-opero ",
 - 18:00 – 18:30מנפאל לפסגות האנדים בעקבות  - Tibor Sekeljעמרי
 – 19:00-20:00ארוחת ערב חגיגית
 - 20:00-22:00קונצרט של Kajto
 - 22:00 – 24:00ריקודים עם Jomo
שבת 2013-04-20
 07:30-09:00ארוחת בוקר
 09:00-16:00טיול  -ירושלים מזרחה :כנסיות הר הזיתים ,שמורת עין פארה (ואדי קלט).
(ארוחת צהרים ארוזה בהזמנה מראש ) ₪ 52
 17:00 – 17:30אוריתמיה  -אמנות תנועה :דיבור ומוסיקה נראים לעין – טלי ונדל
 17:30 – 18:15דיון פומבי על השלום במזרח התיכון בהנחיית Renato Corsetti
 18:15 – 18:45אמנות מודרנית בישראל – הצייר יהונתן (יוני) כיס-לב
 19:00-20:00ארוחת ערב

 20:00- 20:30מופע " -אנסמבל האוריתמיה ירושלים" ,ניהול אמנותי Jan Ranck
 20:30 -20:45מופע מחול מזרחי  -רחל חזן ותלמידותיה
 20:45 -22:00קונצרט משותף של  JOMOוKAJTO-
 22:00-24:00סרט עם כתוביות באספרנטו Manon de la Fontoj
יום ראשון 2013-04-21
 07:00-08:00ארוחת בוקר
 08:00-16:00טיול – ירושלים של מעלה :הר הבית ,ויה דולורוזה וכנסיית הקבר ,הרובע
היהודי ,מנהרות הכותל המערבי החדשות ,מרכז דוידסון (שחזור בית ראשון) .מדריכים:
אולגה ,ענבל ועמרי
 - 17:00-17:30ירושלים על נהר ריין (קהילות שו"ם) Franz-Georg Rössler
 - 17:30-18:00חינוך בגיל הרך – בוייטנאם ובישראל Lai Thi Hai Ly
 18:00 - 19:00ישיבה פומבית של ( KAEMתנועת האספרנטו של מדינות אסיה)
 19:00-20:00ארוחת ערב
 20:00-22:00ערב אמנותי בינלאומי
יום שני 2013-04-22
 07:30-09:00ארוחת בוקר
 09:00-13:00ביקור במוזיאון ישראל המחודש ,הכנסת ,בית המשפט העליון וגן הורדים
(ארוחת צהריים ארוזה בהזמנה מראש )₪ 52
 14:30-15:00הקונגרס בתמונות  -עמרי
 15:00-15:30דיון מסכם
 15:30-16:00טקס נעילה
 – 00:11אוטובוס לאכסניית אגרון (למשתתפי הטיול לדרום ולמזמינים מראש)

