
17-a   Kasta-Festo     :  
Por esperantistoj kaj iliaj geamikoj

LOKO: Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, fronte a la parko Cropettes.

Nia familio invitas vin sabaton la 26-an de Majo 2018 por la 17-a Kasta-Festo. Bonvenaj 
estas ĉiuj esperanto-emuloj en Ĝenevo, la regiono kaj eĉ pli malproksime,  sendepende de aĝo aŭ 
lingvonivelo. La ĉefa celo de la vespero estas, ke la ĉeestantoj malkrovu kaj uzu esperanton kune 
kun ĝenevaj esperantistoj. 

Per la Kasta-Festoj, nia familio volas krei amikajn renkontiĝojn kun manĝo kaj diversaj prezentoj 
por interŝanĝe babili pri la lastaj novaĵoj de nia movado.  

Programo:

Etiko de nedomino: ligoj inter justa informadiko (liberaj softvaro) kaj justa lingvo (Esperanto)

Organizita de:
Itopie, Ĝeneva kooperativo pri libera, etika kaj daŭrigebla IT (www.itopie.ch)
La Stelo, Ĝeneva asocio de Esperanto, la neŭtrala etika kaj daŭrigebla lingvo (www.lastelo.ch) 

17h30 : Bonvenigo al la ĉeestantoj kaj aperitivo

18h00 : Itopie prezentas Linukson kaj liberan programaron (Benno Fischer kaj Malory) 

18h30 : La Stelo prezentas Esperanton kaj lingvajn rajtojn (Cesco Reale) 

19h00 : konkludo kaj punktoj de kontakto inter la du mondoj: etiko de ne-dominado kaj 
plureco 

19h30 : kuna manĝo (Kanadeca manĝo), ĉiu alportas ion por manĝi kaj trinki, kaj ĉio estos 
kundividita ĉe granda tablo.

21h30 : Zachary Sans  ludigas nin sendepende de aĝo.

23h00 : Purigado de la ejo, ĝisoj kaj kisoj.   

La venonta festo okazos fino de septembro 2018 (konsultu la Stelan retpaĝon) 

Se vi deziras iun ajn informon, bonvolu kontakti Florence aŭ Jacques Sans, 
telefone  +41 (0)22 349 01 86 aŭ retmesaĝe 1001bornes@gmail.com

mailto:1001bornes@gmail.com
http://www.lastelo.ch/
http://www.itopie.ch/


17ème Kasta-Festo     :  
Pour les esperantophones et leurs amis

LIEU: Salon Castafiore, 20 rue Montbrillant, en face du parc des Cropettes.

Notre famille vous invite le samedi 26 mai 2018 à la 17ème Kasta-Festo ouverte à tous les 
espérantophones de Genève, des environs et même plus loin, sans distinction d’âge ou de niveau de 
langue. L'objectif majeur est de pouvoir découvrir et pratiquer l'espéranto avec les espérantophones 
genevois.  

Grâce aux Kasta-Festo, notre famille désire créer une ambiance amicale pour partager, autour d'un 
repas ou de présentations diverses, les nouveautés qui se passent dans notre mouvement.  

Programme:

Éthique de la non-dominance: liens entre l'informatique équitable (logiciels libres) et la langue 
équitable (Espéranto). 

Organisé par 
Itopie, coopérative genevoise pour une informatique libre, éthique et durable (www.itopie.ch) 
La Stelo, association genevoise de l'Espéranto, la langue neutre, éthique et durable 
(www.lastelo.ch) 

17h30 : Accueil des participants et apéritif

18h00 : Itopie présente Linux et les logiciels libres (Benno Fischer et Malory)

18h30 : La Stelo présente l'Esperanto et les droits linguistiques (Cesco Reale)

19h00 : Conclusion et points de contact entre les deux mondes : éthique de la non-
dominance et pluralité 

19h30 : Repas canadien : chacun apporte à boire et à manger pour partager ensemble 
autour de notre grande table. 

21h30 : Zachary Sans  anime des jeux pour tous sans distinction d'âge.

23h00 : Rangement de la salle et au revoir.

La prochaine fête aura lieu fin septembre 2018 (consulter le site internet de la Stelo) 

Pour tout renseignement, prière de contacter Florence ou Jacques Sans, 
téléphone +41 (0)22 349 01 86 ou par e-mail : 1001bornes@gmail.com

mailto:1001bornes@gmail.com
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