
4a Sud-Azia Seminario (SAS-4), 12-15 oktobro 2017, Bengaluro, Barato 
Detala programo (versio de 2017-10-12) 
Seminaria temo: Loka kulturo - Monda civitano 

  
1. Ĵaŭde, la 12an de oktobro 2017: Registrado kaj laborsesioj 
 
Lingvokursetoj por komencantoj kaj paroligaj kursoj por progresantoj. 
 
2. Vendrede, la 13an: Inaŭguro kaj laborsesioj 
 
9h30 - 10h30: Inaŭguro (Parte anglalingva por ne-esperantistaj gastoj) - en salono Volken 
Stefan MacGill, Mirejo Grosjean, Hori Jasuo 
Landaj salutoj: Barato (Ranga), Francio (Ewa), Hungario (Stefan), Japanio (Hori), Nepalo 
(Bharat), Rusio (Kosta), Svislando (Mirejo) 
Ĉefgasto: Fr. Francis (Administranto, ISI) 
 
10h30 - 11h00 Teopaŭzo 
 
11h00 - 11h45 P. V. Ranganayakulu pri la evoluigo de la movado en sudazia movado kaj FEB 
- en salono Volken 
 
11h45 - 12h30 Mirejo Grosjean pri la seminaria temo - en salono Volken 
 
11h00 - 12h30 Esperanto-paroligo por komencantoj (eble en du grupoj, depende de la nombro) 
- en salono G-6 - Eventualaj instruistoj: Bharat, Giri, Hori, Punya, Ranga, Stefan, Venki 
 
12h30 - 14h00 Tagmanĝo 
 
14h00 - 14h45 Bharat Ghimire pri Nepalo kaj daŭripova turismo - en salono Volken 
 
14h50 - 15h50 Stefan MacGill pri Analizo de la Movado en Suda Azio laŭ FLAM-maniero / 
Diskutiga sesio - en salono Volken 
 
16h00 - 16h20 Teopaŭzo 
 
16h30 - 18h00 Esperanto-paroligo por progresantoj - en salono G-6 - Eventualaj instruistoj: 
Bharat, Giri, Hori, Mirejo, Punya, Ranga, Venki 
 
16h30 - 18h00 Kurso por komencantoj 
 
18h00 - 19h30 Preparo por la ekskurso kaj libera tempo 



 
19h30 Vespermanĝo 
 
20h30 Vespera programo: Interkona vespero; Hori Jasuo pri muzikiloj 
 
3. Sabate, la 14an: Tuttaga ekskurso 
 
20h30 Klarigoj pri membrigo per la Fondaĵo Canuto; Kultura vespero 
 
4. Dimanĉe, la 15an: Laborsesioj kaj fermo 
 
09h30 - 10h30 Mirejo Grosjean pri la seminaria temo - en salono G-6 
 
09h30 - 10h30 Esperanto-paroligo por komencantoj - en salono 124. Eventualaj instruistoj: 
Bharat, Giri, Punya, Ranga, Stefan, Venki 
 
10h30 - 11h00 Teopaŭzo 
 
11h00 - 12h30 P. V. Ranganayakulu kaj EkEk (FLAM-konkludoj) - planoj por la Sud-Azia 
Movado - en salono G-6 
 
11h00 - 12h30 Esperanto-paroligo por komencantoj en salono 124. Eventualaj instruistoj: 
Bharat, Giri, Hori, Punya, Ranga, Stefan, Venki 
 
12h30 - 14h00 Tagmanĝo 
 
14h00 - 15h00 Bharat Ghimire pri la “Kiel varbi esperantistojn” - en salono G-6 
 
14h00 - 15h00 Esperanto-paroligo por komencantoj - en salono 124 - Eventualaj instruistoj: 
Bharat, Giri, Hori, Mirejo, Punya, Stefan, Venki 
 
15h00 - 16h00 Naga Siva Kotha pri la seminaria temo - en salono G-6 
 
16h00 - 17h00 Teopaŭzo 
 
17h00 - 18h30 Ferma sesio - en salono G-6: Konkludoj, rekomendoj, decido pri la sekva SAS 
 
18h30 - 19h30 Libera tempo 
 
19h30 Vespermanĝo 
 
20h30 Hori Jasuo pri himno-kantado; kaj Adiaŭa vespero - en salono G-6 (plena sesio) 


