
Programo de la 5a Luminesk’ (versio 29 dec. 2019 je la 8:00) 

29 dec dimanĉo 

Matenmanĝo: 07:00 ĝis 09:15 

• 09:15 – 10:15 en salono Mondstein (unua etaĝo, fine de koridoro): paroliga 
rondo (Kiki Tygat) 

• 09:15 – 10:15 en (granda) salono Schubart: La neŭtraleco de Esperanto 
(Dieter Rooke) 

• 09:15 – 10:15 en (eta) salono Gerd Müller: Eventa Servo (Yves 
Nevelsteen + registrite ankaŭ Fernando Ŝajani) 

• 10:15 – 10:45 paŭzo 
• 10:45 – 12:15 en (granda) salono Schubart: la konflikto en orienta Ukrainio 

(Ulrich Brandenburg) 
• 10:45 – 11:45 en (eta) salono Gerd Müller: Harry Harrison. Unu el la plej 

romantikaj kialoj lerni Esperanton (Anna Striganova) 

Tagmanĝo: 12:30 ĝis 13:30 

• 14:00 – 15:00 en (granda) salono Schubart: “Libroeldonado en Moskvo: 
historio kaj nuntempo, perspektivoj” Laŭmotive de la IKU-prelego, kiun mi 
faris dum UK en Lahtio. (Dima Ŝevĉenko) – kadre de la IVU 

• 14:00 – 15:00 en (eta) salono Gerd Müller. 100 jaroj da Baŭhaŭsa 
Arkitekturo (Peter Kühnel) 

• 15:00 – 16:00 en la libroservo: aĉeteblo + prezento de Esprimaro (Yves 
Nevelsteen + registrite ankaŭ ĝia aŭtoro Petro Desmet’) 

• 15:00 -16:30 urbogvidado en Nördlingen (Thomas Bormann). Necesas 
aliĝi + la urbogvidado kostos 5 EUR. 

• 16:15 – 17:15 en (granda) salono Schubart: Oftaj eraroj kaj novaj vortoj en 
Esperanto – (Yves Nevelsteen) – kadre de la IVU 

• 17:30 – 18:00 en (granda) salono Schubart: Polonezo-dancado 

Vespermanĝo: 18:00 ĝis 19:00 

• 19:15 – 20:00 en la libroservo: aĉeteblo (Yves Nevelsteen) 
• 20:00 – 21:30 en (granda) salono Schubart: majstrokuiristo: kvizo (Barbara 

Brandenburg) 
• 21:30 – 23:00 en (eta) salono Gerd Müller: gufujo (Dieter kaj Yoshie 

Kleemann) 
• 21:30 – 23:00 en la trinkejo: tabloludoj ktp 



30 dec lundo 

Matenmanĝo: 07:00 ĝis 09:15 

• 09:15 – 10:15 en salono Mondstein (unua etaĝo, fine de koridoro): paroliga 
rondo (Kiki Tygat) 

• 09:15 – 10:15 Tanzanio per Esperanto (Dieter Kleemann). 
• 9:30 urbogvidado en Nördlingen (Thomas Bormann). Necesas aliĝi. 
• 10:15 – 10:45 paŭzo 
• 10:45 – 12:15 en (granda) salono Schubart: prezento de Revuo 

“Esperanto”. Renkontiĝo kun legantoj (Dima Ŝevĉenko kaj Anna 
Striganova). 

• 10:45 – 12:15 en (eta) salono Gerd Müller: registrita prezento pri 
markonomoj en Benelukso. Kun ‘viva enkonduko’ kaj eblo starigi 
demandojn poste (Yves Nevelsteen). 

Tagmanĝo: 12:30 ĝis 13:30 

• 14:00 – 18:00 Duontaga ekskurso al la bavara trajnomuzeo (gvidos Yves 
Nevelsteen). La muzeo troviĝas je pieda distanco de la Luminesk’-ejo. 
Necesas aliĝi. 

• 14:00 – 18:00 en (granda) salono Schubart: Alternativo por ne-
ekskursemuloj: Poŝtarto – la Arto de Komunikado (Wolfgang Günther). 

Vespermanĝo: 18:00 ĝis 19:00 

• 19:00 – 19:30 en (granda) salono Schubart: Polonezo-dancado 
• 19:15 – 20:00 en la libroservo: aĉeteblo + prezento de Konfuziloj (Yves 

Nevelsteen) kaj romantikaj Fabelo-libretoj (Anna Striganova). 
• 20:00 – 21:30 vespera kinejo (Yves Nevelsteen) 

• en (eta) salono Gerd Müller: Filmo L’intelligence des Arbres [EO: la 
inteligenteco de arboj] kun Esperantaj subtekstoj 

• 20:00 – 21:30 en (granda) salono Schubart: Dieter Kleemann kun teamo 
prezentos sian krimludon. 

• 20:00 – 21:30 en salono Ida (unua etaĝo, fine de koridoro): komuna 
kantado + ekzameno pri parkera kantado de nia himno La espero  (Dieter 
Rooke) 

• 21:30 – 23:00 en (eta) salono Gerd Müller: gufujo (Dieter kaj Yoshie 
Kleemann) 

• 21:30 – 23:00 en la trinkejo: tabloludoj ktp 

https://www.jupiter-films.com/film-intelligence-des-arbres-l-75.php


31-a mardo 

Matenmanĝo: 07:00 ĝis 09:15 

• 09:15 – 10:15 en salono Mondstein (unua etaĝo, fine de koridoro): paroliga 
rondo (Kiki Tygat) 

• 09:15 – 10:15 en (eta) salono Gerd Müller: gramatikaj ekzercoj por 
progresantoj de Edukado.net – de/da, N-finaĵo (Yves Nevelsteen) 

• 10:15 – 10:45 paŭzo 
• 10:45 – 12:15 en (granda) salono Schubart: Fabeloj pri li. Fabeloj pri ŝi. 

Unua parto de prelego el serio (Anna Striganova) 
• 10:45 – 12:15 en (granda) salono Schubart: Kie kaj kiel ni (verŝajne) 

malkovros la unuan eksterteran vivon? (Amri Wandel) 

Tagmanĝo: 12:30 ĝis 13:30 

• 13:30 – 14:00 en (granda) salono Schubart: Polonezo-dancado 
• 14:00 – 15:30 en (eta) salono Gerd Müller: Fabeloj pri li. Fabeloj pri ŝi. Dua 

parto de prelego el serio (Anna Striganova) 
• 14:00 – 15:30 en (granda) salono Schubart: Lachoudisch – la sekreta jida 

lingvo de bavara vilaĝo (Amri Wandel) 
• 16:00 -17:00 en (eta) salono Gerd Müller: Glaciursoj. Vintra naĝado, kun 

fotoj (Kiki Tytgat). 
• 16:00 -17:00 en la libroservo: aĉeteblo + prezento de la IKU-libro kaj La 

Kosmo kaj Ni (3-a eld.) (Amri Wandel) 
• 18:00 – 19:00 konkurso majstrokuiristo. (Barbara Brandenburg) 

Silvestra bufedo: 19:00 ĝis 21:00 Temo: Bayrisches Buffet 

• 21:00 – 03:00 en (granda) salono Schubart: Silvestra balo. (muziko: Rob 
Keetlaer) 

 

 

 

 

 



1 jan merkredo 

Matentagmanĝo: 09:00 ĝis 11:30 

• 10:00 – 12:30 novjara promeno ĉirkaŭ la urba muro de Nördlingen 
(Andreas Diemel) 

• 14:00 – 15:30 en (granda) salono Schubart: Kio okazos al via(j) 
Esperantoprojekto(j) post via morto? (diskutrondo gvidota de Rob 
Keetlaer) 

• 14:00 – 15:30 en (eta) salono Gerd Müller: Renkontiĝo kun famaj 
esperantistoj (Dieter Rooke) 

• 16:00 – 17:00 en la libroservo: aĉeteblo + prezento de Eksterrete-broŝuroj 
(Yves Nevelsteen) 

• 16:00 – 17:30 salono Schubart: La Nimegaj Marŝoj (Rob Keetlaer) 
• 17:00 – 18:00 en (eta) salono Ina (unua etaĝo): Projekto pri manĝebla 

arbaro en Valonio – neformala prezento (Patricia Gobert). 
• 17:00 – 18:00 en (eta) salono Gerd Müller: AIS-asembleo + kunveno de 

ĝia germana sekcio 

Vespermanĝo: 18:00 ĝis 19:30 

• 20:00 – 21:30 en (granda) salono Schubart: Internacia vespero. Vi, 
Luminesk’-partoprenanto, kantu, ludu pianon, recitu poemon, prezentu 
teatraĵon, ŝercojn ktp. 

• 21:30 – 23:00 en (eta) salono Gerd Müller: gufujo (Dieter kaj Yoshie 
Kleemann) 

 

 

 

 

 

 

 



2 jan ĵaŭdo: ekskursotago 

Matenmanĝo: 07:00 ĝis 09:15 

• 09:00 ekiro al la stacidomo de Nördlingen (piede) 
• 09:42 trajno de Nördlingen al Aalen 
• 10:24 alveno en stacidomo de Aalen. 
• 10:30 buso de la stacidomo de Aalen al la Limes-muzeo 
• 11:00 vizito al la Limes-muzeo kun ĉiĉerono (tradukos Andreas Diemel) 

Tagmanĝo: 13:00 ĝis 14:30 en greka restoracio Delphi 

• 15:00 vizito de la urbocentro de Aalen. 
• 15:00 vizito al la Esperantobiblioteko de Aalen: necesas aliĝi 
• 17:15 ni grupiĝu ĉe la stacidomo de Aalen. 
• 17:33 trajno de Aalen al Nördlingen. 
• 18:13 alveno en stacidomo de Nördlingen 
• 18:30 alveno en la Luminesk-ejo 

Vespermanĝo: 18:30 ĝis 19:30 

• 20:00 ĝis 21:30 en (granda) salono Schubart: Koncerto de Gijom’ kaj 
Melono. 

• 21:30 – 23:00 en (eta) salono Gerd Müller: gufujo (Dieter kaj Yoshie 
Kleemann) 
21:30 – 23:00 en la trinkejo: tabloludoj ktp 

3 jan vendredo 

Matenmanĝo: 07:00 ĝis 09:15 

• Vi devos forlasi la ĉambron antaŭ la 10:00. Eblas krompagi 7 EUR por resti 
pli longe; sciigi tion antaŭe necesas. Eblas lasi pakaĵojn en la gastejo. 

• Vi ricevos lunĉpakaĵon. Necesos mem fari ĝin dum la matenmanĝo. 


