
Prezento: Baladoj ĉendancaj

prelegas kaj instruas Martin Strid

por Junulara Esperanto-Semajno (JES) 

en Ŝĉecino (Szczecin)

26an decembre 2017 – 1an januare 2018

Granda Kurlo



Programero n-ro 1. Prelego 

(1 horon. Bezonas prelegejon 

kun projekciilo por USB-

memorujo kaj laŭtparolilo):

"Feroaj Insuloj, 

balada kulturo 

kaj Esperanto"

Granda Kurlo



"Feroaj Insuloj, balada kulturo kaj Esperanto"

Per bildoj kaj filmetoj Martin rakontos pri la naturo 

kaj historio de Feroaj Insuloj, ilia balada kulturo, la 

avantaĝoj kiujn ĝi povos doni al nia movado kaj 

laboro pri nova internacia kolekto da baladoj. 

Ferooj estas insularo 

kruta en Atlantika Maro 

kun kelkaj tutmonde 

unikaj kulturaj fenomenoj. 

Unu el tiuj estas la vivanta kutimo 

ĉendanci baladojn. 

Granda Kurlo



Enkonduko de feroa danco en Esperantoeventojn 

signifos pliriĉigon de la Esperantokulturo, pliproksimigon 

de la espa poezio al la espa popolo kaj amuzan metodon 

por plifirmigi esperantajn lingvokonojn. 

Fine ni ĉendancos feroe baladon en esperanto. 

"Feroaj Insuloj, balada kulturo kaj Esperanto"
Granda Kurlo



"Feroa danco"

Programero n-ro

2. Dancateliero 

= Koncerto por 

aktiva publiko 

= Feroumo 

(1 horon, kun kiom

eble plej malmulte

da samtempaj aliaj 

programeroj. 

Bezonas danco-

plankon kun 

(preskaŭ) tiom da 

kvadratmetroj kiom

estos da 

kunvenanoj kaj 

bonan akustikon):

Granda Kurlo



"Feroa danco"

La publiko lernos kaj partoprenos feroan dancon per 

baladoj en esperanto. La ĉendancateliero estas daŭrigo 

praktika kaj sendependa de la prelego "Feroaj Insuloj, 

balada kulturo kaj Esperanto". 

Granda Kurlo



Feroe danci povas ĉiu kiu 

kapablas piediri, eĉ blindulo, 

kaj la movoj estas simplaj. 

"Feroa danco"

Do en la ĉenon venu kaj ĝuu 

la rakontojn kaj rekantojn! 

Granda Kurlo



Programeroj 

n-ro 3. 

Lecionoj 

(po inter 1 kaj 

2 horojn. 

Bezonas 

projekciilon 

por USB):

Martin rakontos pri baladoj 

kaj instruos al vi kelkajn. 

Temojn, vidu plu. 

Ĉiun lecionan 

prelegon sekvos 

ateliero, precipe 

feroa danco. 

Granda Kurlo



"Staĝo 

ĉendanca 

de Granda 

Kurlo"

Programeroj 1, 2 kaj 3 dum kelkaj tagoj

(Ĉe JES kvar tagojn, 

posttagmeze 

14.00 - 18.00):

Granda Kurlo



"Staĝo ĉendanca de Granda Kurlo"

Ateliero: Interkona balado, kiel 

baladestri, trovu baladon. Ĉiu 

staĝano prenos kajeron da baladoj 

por elekti por si unu mallongan 

kiun parkerigi ĝis post du tagoj.

Granda Kurlo



"Staĝo ĉendanca de Granda Kurlo"

Krome: Feroumo eksterkurse 

(do por ĉiuj JES-anoj) duonan aŭ 

unu horon post la vespermanĝo, 

por havi longan dancoĉenon 

kiun ĉiuj ĝuu. Tiu feroa danco 

(dancaklo) proksimu al la 

manĝejo aŭ drinkejo.

Granda Kurlo



Ateliero: 

Kiel konduki 

ĉendancon

"Staĝo ĉendanca de Granda Kurlo"

Ateliero: Kiel 

parkerigi baladon

Granda Kurlo



"Staĝo ĉendanca de Granda Kurlo"

Merkrede

14 Prelego: Feroaj 

Insuloj, balada 

kulturo kaj 

Esperanto

15 Ateliero: Feroa 

danco

16 Prelego: Fabloj el 

Ezopa Saĝo de 

Kalocsay

17 Ateliero: Interkona 

balado, kiel 

baladestri, trovu 

baladon

18 Vespermanĝo

19 Feroumo kun ĉiuj: 

Diverslongaj 

baladoj

Ĵaŭde

14 Prelego: Feroaj 

baladoj tradukitaj 

en Esperanton

15 Ateliero: Feroa 

danco

16 Prelego: Amuzaj 

poemoj el 

Verdkata 

testamento de 

Schwarz

17 Ateliero: Kiel 

parkerigi baladon

18 Vespermanĝo

19 Feroumo kun ĉiuj: 

Du feroaj baladoj

Vendrede

14 Prelego: Baladoj 

pri esperanto-

herooj

15 Ateliero: Feroa 

danco

16 Prelego: Fabeloj 

el Ĉielarko de 

Baghy

17 Ateliero: Baladaj 

kantado kaj 

estrado 

18 Vespermanĝo

19 Feroumo kun ĉiuj: 

Valdemara balado

Sabate

14 Prelego:

Humuraj 

historioj de 

Berndl kaj 

Tvarožek 

15 Ateliero: Feroa 

danco

16 Prelego:

Fantastikaj 

fabeloj de 

Puŝkin

17 Ateliero: Baladaj 

kantado kaj 

estrado 

18 Vespermanĝo

19 Feroumo kun 

ĉiuj: La bapto de 

caro Vladimir (?)

Granda Kurlo



ĈENDANCU ESPE! 

(ĈDE)

Granda Kurlo

http://tretis.tone.se

https://www.youtube.com/watch?v=I47Nd0n9DsQ



Nun sekvos:

Granda Kurlo

Menuo da prelego kaj lecionoj



Feroaj 

insuloj, 

balada 

kulturo 

kaj 

Esperanto

Feroa ŝafo 

Martin Strid

2017

http://tretis.tone.se



Fabloj el 

Ezopa Saĝo 

de Kalocsay

Martin Strid 2017



Feroaj baladoj 

tradukitaj en 

Esperanton

Martin Strid 2017



Amuzaj poemoj el 

Verdkata testamento 

de Schwartz

Martin Strid 2017



Baladoj pri 

esperanto-herooj

Martin Strid 2017

Nina Langlet

Verajn vivojn 

el nia movado



Fabeloj el

Ĉielarko 

de Baghy

Poezie popolrakontojn 

el tuta mondo Martin Strid 2017



Humuraj historioj 

de Berndl kaj 

Tvarožek

ĈĜĤĴŜŬ ĥĵŝŭĝĉ



Puŝkin

Martin Strid 2017

Fantastikaj fabeloj



Dankon!

Martin kaj amikoj de Granda Kurlo

http://tretis.tone.se


