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Verdenskongressen virtuelt for andre gang
Den årlige verdenskongressen (den 106. i rekken) skulle foregå i Belfast, men på
grunn av epidemien ble den arrangert over internett i år igjen, fra 17. til 24. juli. Deltakertallet
var ganske likt fjorårets suksess, med over 1800 fra 106 land. Igjen kunne man velge og vrake
blant flere hundre programposter (filmer, konserter, møter, forelesninger, presentasjoner,
debatter osv.) og chatte med kjente og ukjente deltakere døgnet rundt. Man hadde bl.a. et eget
debattprogram om Sennacieca Asocio Tutmonda (en egen arbeiderforening som bruker
esperanto over landegrensene) som ble grunnlagt for 100 år siden. Nesteårs kongress blir
forhåpentligvis i Montreal, hvor kongressen skulle foregått i fjor, og deretter i Turin i 2023.

Landsmøte i Norge, også virtuelt
For første gang i historien ble landsmøtet i Norsk Esperanto-Forbund arrangert på
internett over Zoom, den 5. og 6. juni. I tillegg til det formelle programmet ble også prof.
Duncan Charters, lederen i verdensforbundet for esperanto, invitert for å snakke om fremtiden
og mulighetene til det internasjonale språket. Under hans forelesning ble medlemmer av det
danske esperantoforbundet også koblet til. Lørdag ble det organisert en hyggelig kveld med
musikk, quiz, selskapslek og morsomme fortellinger. Hovedattraksjonen var minikonserten til
Kim J. Henriksen, som fremførte noen av sine mest populære sanger fra København. Han er
en legende innen musikkulturen på esperanto og var frontfigur i flere band som Amplifiki og
Esperanto Desperado. Under landsmøtet ble det også valgt nytt styre, og ny leder av Norsk
Esperanto-Forbund ble Bård Hekland fra Bergen.

Amplifiki, rockemusikk på esperanto
Amplifiki var den første rockemusikkgruppa som sang på esperanto, grunnlagt i 1982.
De ga ut flere album, og det kanskje mest kjente (Tute Ne Gravas), fra 1986, kan du høre her:
https://www.youtube.com/watch?v=t4FrcKWZeXc&list=OLAK5uy_noSrrEcIWfa237RmYELztWOLAgThxZ4g&ab_channel=Amplifiki-Topic
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