Austin Texas welcomes you to the 2005 ELNA Congress!
This year’s US Esperanto Congress will take place in Austin, June 10-13, 2005.

Congress Activities:
Literary theme. The congress will feature various lectures and presentations
about Esperanto literature and poetry, with special guests internationally
acclaimed poets Edwin de Kock and Peter Browne.
Welcome newcomers! There will be more activities for Esperanto beginners and first-time congress
attendees, so that everyone interested in Esperanto will have an enjoyable time. There will be many different
activities to appeal to Esperantists of all levels, including:
•
Presentations by special Brazilian guests Ursula & Giuseppe Grattapaglia about Bona Espero
•
Friday night icebreaker - social games to help people meet and practice conversation
•
Esperanto classes
•
Various board games and word games in Esperanto
•
Films (both foreign and English) with Esperanto subtitles
•
Poetry readings
•
Book service – opportunity to browse a room full of Esperanto books for sale
•
Saturday night banquet
•
Skits performed by attendees
•
Lectures and demonstrations on a wide variety of topics: Esperanto on the Internet, sushi, go, haiku, and
more! If you would like to present something, please let us know!
Austin Texas: This will be the first congress in Texas since 1971. Austin is a culturally vibrant university
town famous for its live music scene. (If there is sufficient interest, we’ll take Esperanto downtown with a
Saturday night pub crawl!) There are museums, live theater, and many natural parks suitable for day trips
and overnight camping before or after the congress. We even have an impressively huge bat colony under
Congress Avenue bridge downtown. (And don’t fear the summer heat – all buildings are air-conditioned.)

Congress Venue:
The congress will be at Concordia University at Austin, a small centrally located school with a nice modern
dormitory available to attendees. The lodgings are suites, with individual four bedrooms, and bathrooms
shared by two. The three nights Friday/Saturday/Sunday are available as a package deal for $100. Those arriving or leaving on other days can also elect to rent a room for any of the five nights from Thursday to Monday,
at $35 for each night. There are a few wheelchair accessible rooms so let us know if you have special needs.
The two closest hotels are Rodeway Inn (2900 I-35; 1-877-424-6423) (on same side of highway I-35) and
Day's Inn (3105 I-35; 1-800-329-7466) (across the highway). See Congress webpage for more info.
Concordia has a cafeteria. We have arranged for it to be open for us, but it will prepare only the number of
meals that are pre-ordered. We have a meal plan available for $50. This is recommended so that attendees can
easily enjoy meals together on-site and not miss out on all the congress events while traveling offsite in search
of food. (Those who do not order this meal plan will not be able to eat on campus. There are not many
restaurants close by.) The Saturday night banquet is a separate cost of $20. Vegetarian meals are available.
Please let us know if there are any other special dietary needs.
http://kongreso.hewgill.com has more information as well as an easy online registration form. Or fill out and
mail back the enclosed paper registration form. Act before the end of February to get the cheapest rate!
http://esperanto-usa.org is the official website of Esperanto League for North America.

53rd ELNA Congress 2005 – Austin Texas – June 10-13 – Registration form
Name_____________________________________________ (please use one form per attendee)
Name for nametag __________________________________
Address___________________________________________
City______________________ State____ Zip ___________ Country____________________
Email__________________________________________
Membership

Before March 1

Limited income, youth, foreign $35

Telephone ______-______-________

Before May 1

May 1 or later

$40

$50

$60
$80
$30
$100

$80
$100
$30
$100

Indicate choice:

(resident of nation other than US)

ELNA (non-youth)
Non-ELNA US
Moral supporter (not attending)
Business supporter

$50
$70
$30
$100

Lodging on-site (Concordia University at Austin dorm suites with single bedrooms):
Indicate if you would like Friday/Saturday/Sunday night for total of $100 __________
Or indicate specific nights desired, at $35 each:
Thursday____ Friday____ Saturday____ Sunday____ Monday____
Do you have a preferred suitemate(s) (up to 3)?_________________________________________
Meals and Banquet:
Banquet ($20) ______
Meal plan ($50) _____

Vegetarian_____
Other special dietary needs___________________________

Any other special considerations or needs?____________________________________
Total cost (Membership + Lodging + Food) $_________________
Check to ELNA, or:
Credit card #_____ _____ _____ _____ (AMEX/VISA/MC/DISC) Exp date (MM/YY) ___/___
Cardholder name __________________________________
Card billing address (if different from above)___________________________________________
City______________________ State____ Zip ___________ Country____________________
Would you like your telephone # in the program book?____
Would you like your postal address in the program book?____
Would you like your email address in the program book?____
Are you interested in a Saturday night pub crawl?____
Are you interested in a public work project like cleaning a park?____
Are you interested in a whole-day trip to a nearby natural park Tuesday after the Congress? ___
Would you like your badge to show that you are a beginner?____
Would you like to be a “buddy and helper” to a beginner?____
Would you like to take an AAIE exam?____ If yes, what level? Basic / intermediate / advanced
Would you like to read, script in hand, a short skit for children?____
Would you like to read, script in hand, a short skit for adults?____
Would you like to be a speaker, teacher, performer, or activity guide? If so, please describe your idea, any
special equipment or schedule requirements, etc.

Aŭstino Teksaso bonvenigas vin al la 53-a ELNA-Kongreso, 2005!
Ĉi-jare la usona Esperanta kongreso okazos en Aŭstino, de la 10-a ĝis la 13-a de junio,
2005.

Kongresaj Eventoj:
Literatura temo: La kongreso prezentos diversajn prelegojn pri esperanta literaturo kaj
poezio, kun specialaj gastoj internacie renomaj poetoj Edwin de Kock kaj Peter Browne.
Bonvenon al novuloj! Estos specialaj agadoj por komencantoj kaj unuafojaj kongresanoj, do ĉiuj povos ĝui la
sperton. Estos multaj eventoj por allogi esperantistojn je ĉiuj niveloj, inkluzive de:
• Prezentoj de Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia pri la brazila bieno-lernejo Bona Espero
• Vendrede interkona vespera, kun sociaj ludoj por renkontigi kaj konversaciigi
• Esperantaj kursoj
• Diversaj tabulludoj kaj vortludoj en Esperanto
• Filmoj (fremdaj kaj anglalingvaj) kun esperantaj subtitloj
• Voĉlegado de poezio
• Libroservo
• Sabata bankedo
• Teatraĵetoj prezentataj de kongresanoj
• Prelegoj pri diversaj temoj: Esperanto kaj interreto, suŝio, go-ludo, hajko, kaj pli! Se vi ŝatus prezenti
ion, bonvolu informi nin!
Aŭstino Teksaso: Ĉi tio estos la unua esperanta kongreso okazanta en Teksaso ekde 1971. Aŭstino estas
kulture riĉa universitata urbo, fama pro viva muziko. (Se estos sufiĉe da intereso, ni esperantumos en la
urbcentro per sabata trinkeja vizitado!) Estas muzeoj, teatroj, kaj multaj naturaj parkoj, kiuj taŭgas por tuttagaj
ekskursoj aŭ tendumado antaŭ aŭ post la kongreso. Eĉ estas imprese ega kolonio de vespertoj sub ponto en
urbcentro! (Kaj ne timu la someran varmecon – ĉiuj konstruaĵoj havas klimatizilon.)

Kongresejo:
La kongreso estos ĉe Concordia University at Austin, eta universitato en la mezo de la urbo kun tre agrabla
moderna dormejo disponebla al kongresanoj. Temas pri ĉambraroj kun kvar unuopaj dormĉambroj kaj
necesejoj dividataj de du homoj. La tri ĉefaj noktoj (vendredo/sabato/dimanĉo) haveblas kontraŭ $100. Se oni
alvenos frue aŭ foriros malfrue, oni povas elekti ĉambron laŭnokte de ĵaŭdo al lundo, po $35 nokte. Estas
kelkaj ĉambroj taŭgaj por rulseĝoj, do bonvolu informi nin se vi bezonas tian ĉambron.
Concordia havas manĝejon. Ni aranĝis servon por ni, sed oni kuiros nur la nombron da manĝoj, kiujn ni
antaŭmendas. Manĝplano haveblas por $50. Ĉi tio estas rekomendata por ke kongresanoj ĝuu manĝadon kune
kaj ne malŝparu tempon serĉante manĝon for de la kongresejo. (Se oni ne mendas la manĝplanon, oni ne rajtas
manĝi ĉe la universitato. Ne estas multaj apudaj restoracioj.) La sabata vespera bankedo estas aparta evento,
kiu kostas $20. Vegetara manĝo haveblas. Bonvolu informi nin se vi havas specialajn dietajn bezonojn.
La du plej proksimaj hoteloj estas Rodeway Inn [2900 I-35; 1-877-424-6423] (samflanke de ŝoseo I-35) kaj
Day's Inn [3105 I-35; 1-800-329-7466] (trans la ŝoseo). Vidu kongresretpaĝaron por pli da informoj.
http://kongreso.hewgill.com havas plian informon kaj facilan retaliĝilon. Aŭ uzu la paperan aliĝilon. Agu
antaŭ ol februaro finiĝos por gajni la plej malmultekostan kotizon!
http://esperanto-usa.org estas la oficiala retpaĝaro de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko.

53-a ELNA-Kongreso, 2005 – Aŭstino Teksaso – de la 10-a ĝis la 13-a de junio – Aliĝilo
Nomo_____________________________________________ (Bv uzi po unu formularon por ĉiu aliĝanto)
Nomo por nomŝildo__________________________________
Adreso____________________________________________
Urbo______________________ Ŝtato____ Poŝtkodo ___________ Lando____________________
Retpoŝtadreso_______________________________________ Telefono ______-______-________
Membreco
Limigita enspezo junulo,
alilandano (loĝanto de lando alia ol Usono)
ELNA (ne-junulo)
Ne-ELNA Usonano
Subtenanto (ne-ĉeestanto)
Komerca subtenanto

Antaŭ
Antaŭ
1-a de marto 1-a de majo
$35
$40

1-a de majo
aŭ poste
$50

$50
$70
$30
$100

$80
$100
$30
$100

$60
$80
$30
$100

Indiku
elekton:

Loĝado ĉe kongresejo (Universitataj dormĉambraroj kun unuopaj dormĉambroj):
Indiku se vi ŝatus vendredon/sabaton/dimanĉon kontraŭ $100 _______
Aŭ indiku specifajn deziratajn noktojn, po $35:
Ĵaŭdo____ Vendredo____ Sabato____ Dimanĉo____ Lundo____
Ĉu vi havas preferatan samĉambrarano(j)n (1, 2, aŭ 3)? _________________________________________
Manĝaĵoj kaj Bankedo:
Bankedo ($20) ______
Manĝplano ($50) _____

Vegetara_____
Aliaj specialaj dietaj bezonoj ____________________

Ĉu estas aliaj specialaj bezonoj aŭ konsiderindaĵoj?____________________________________
Suma pago (Membreco + Loĝado + Manĝo) $_____________ Pagu per ĉeko al ELNA (usonaj dolaroj) aŭ:
Kreditkartnombro ____ _____ _____ _____ (AMEX/VISA/MC/DISC) Limdato(MM/JJ) ___/___
Nomo sur kreditkarto____________________________
Karta fakturadreso (se malsama ol la supra)_______________________________________
Urbo______________________ Ŝtato____ Poŝtkodo ___________ Lando____________________
Ĉu vi konsentas aperigi vian telefonnumeron en la kongreslibro? ____
Ĉu vi konsentas aperigi vian poŝtadreson en la kongreslibro?____
Ĉu vi konsentas aperigi vian retpoŝtadreson en la kongreslibro?____
Ĉu vin interesas sabata trinkeja vizitado?____
Ĉu vin interesas projekto publikserva, ekz purigado de parko?____
Ĉu vin interesas tuttaga ekskurso al natura parko, mardon post la kongreso? ___
Ĉu vi ŝatus ke via nomŝildo indiku ke vi estas komencanto?____
Ĉu vi volontulos esti helpanto al komencanto? ____
Ĉu vi volas partopreni AAIE-ekzamenon?_____ Se jes, je kiu nivelo? Komenca / meza / supera
Ĉu vi ŝatus partopreni (tekston en mano) etan teatraĵon por infanoj? ____
Ĉu vi ŝatus partopreni (tekston en mano) etan teatraĵon por plenkreskuloj?____
Ĉu vi ŝatus prelegi, prezenti, gvidi, aŭ fari iun agadon? Se jes, bonvolu priskribi vian proponon, iun specialan
ekipon, horarajn postulojn, ktp.

