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32e Nationale Franse Conventie voor Sciencefiction
ESNEUX

Progress Report TWEE

Gratis voor elke bezoeker:
De onmogelijke vertaling
een boek van 110 p’s over de sf in Vlaanderen
door Arnaud Huftier (universiteit van Valenciennes)

De 32e Franse sf-conventie vindt plaats van 25 tot 28 augustus 2005 te ESNEUX/TILFF in België. Sommigen kennen de plaats al, maar we hopen nieuwe deelnemers aan te trekken. We willen hier nog eens zeggen waar het is en enkele praktische details uitleggen..

1. DE ORGANISATIE

   De organisatie is de vzw (volgens de wet van 1901) ARAMIS. Aramis verzorgt het logistieke deel, en de maaltijden ter plaatse. Die vzw verzamelt fondsen voor werken ten behoeve van sociaal minder bedeelde kinderen, of voor kinderen die aan ziekten lijden. De toewijding van de leden tijdens de conventie van 2002, maakte het mogelijk om ongeveer 2500 euro te verzamelen, een groot deel van wat ze daarna uitdeelde.
   Door dat succes wil ARAMIS de organisatie voor het con van 2005 weer ondersteunen.

2. HET ORGANISERENDE COMITÉ

Alain le BUSSY, voorzitter
Anne Smulders, onder-voorzitter
Didier Becker, penningmeester, Aramis
Ketty Steward
Damien Sougné, Aramis
Jean-Marie Libon, public relations
Thierry Chantraine, Internetsite
Thierry van der Schelden, Aramis
Anne Gerardy, Aramis
Nathalie Vranckx, Aramis
Ségar-Pierre Hermesse, Aramis
Olivier le Bussy, herdenkingsboek
Michel Rutilo, Aramis


3. DE PLAATS / DE TOEGANGSWEGEN

   Wie de pelgrimstocht naar Xuensè nog niet maakt, kunnen we vertellend at Esneux-Tilff ongeveer 15 km ten zuiden van Luik is, een agglomeratie die een half miljoen inwoners telt op 400 km van Parijs. 
   De dichtsbije passagiersluchthaven is die van Maastricht/Aix-la-Chapelle op ongeveer 50 km. Charleroi, ook wel eens Brussel South Airport genoemd, waar RyanAir op vliegt, is ongeveer 100 km verder.
   In beide gevallen zijn er pendeldiensten naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation, vanwaar u naar Luik kunt reizen. Van daaraf…  (zie verder)
   Per auto zijn er twee routes via de autosnelweg mogelijk:
·	vanaf Parijs via de A1 naar Valenciennes, daarna in Luik richting Luxemburg. De afrit Tilff leidt u naar een rotonde vlak voor het kasteel, dat u links zult zien.
·	via Lyon, Dijon, Toul, Nancy, Luxemburg (interessant als u eens een lekkere rondrit wilt maken). Let erop dat u vanaf Toul, d.w.z. de laatste 300 km, niet moet betalen. De afrit Tilff is duidelijk aangegeven, ongeveer 15 km voor Luik.
    Per trein: zelfs al heet het station Gare TGV, toch is het niet zeker dat de HST (=TGV) ten tijde van het con al tot Luik rijdt.

   Vanaf  Liège-Guillemins (Gare TGV) neemt u ofwel de trein naar het station van Tilff (op ongeveer 300 m van het kasteel), ofwel de bus, die een hogere frequentie heeft, die u bijna voor het kasteel afzet. Precieze uurschema's zullen later worden verspreid, maar u kunt de treintabellen voor heel België ook op Internet vinden.

OPGEPAST: In België zijn de afstanden die worden vermeld op de borden op de autosnelweg, de afstanden tot de vermelde stad. ESNEUX 8 kan dus worden gevolgd door een afrit die verder ligt dan 8 km. Laat u niet verrassen! (En zeker niet verassen, tenzij na het con, [grinnik])

Onze gasten

Corinne GUITTEAUD

We geven haar het woord, want ze kan zich spontaan uitdrukken, wat belooft voor de discussies op het con...

Geboren te Château-Thierry. Mijn vader is militair en mijn moeder verpleegster. Ze zijn veel prozaïscher dan ik, en het verbaast hen vaak hoe ze iemand op de wereld konden zetten met zo'n verbeelding (de commentaren van mijn vader over de sf-reeksen die ik volg, zijn nogal kostelijk, zoals Farscape!) Mijn broer is tweeëneenhalf jaar jonger dan ik, en advocaat. Doordat mijn vader militair is (en van Martinique afkomstig), hebben we veel gereisd: 9 jaar in Duitsland, 3 jaar
in de Deux-Sèvres, 4 in de Périgord, 8 in Orleans (wat mij betreft, mijn ouders  wonen er nog. Mijn vader werk ook overgeplaatst naar Guadeloupe. Ik ben dus gewoon aan reizen en veranderingen. De smaak voor het lezen kreeg ik van mijn moeder, maar ook van een lerares, door wie ik de Arthur-legenden ontdekte. Sindsdien lees ik daar een maximum aan boeken of zie ik er zo veel mogelijk films over.).
    Schrijven doe ik sinds 11 à 12 jaar. In de 5e klas van de lagere school, in Duitsland, liet de schooldirecteur, die ook mijn leraar was, een van mijn opstellen door een inspecteur lezen. Hij feliciteerde me, en sindsdien giet ik hele schriften vol. Ik toonde mijn eerste roman in het 6e aan mijn leraar Frans. Het was geen sciencefiction. Het was meer een historische roman met fantasy-elementen. Al las ik al lang sciencefiction, toch was de echte besmetting pas in 1994 door een CD, Les Chants de la Terre Lointaine. Buitenaardse muziek Ik ontdekte direct A. C. Clarke, en sindsdien lees ik bijna alleen nog sf.
   In 1994 begon ik mijn studies geschiedenis, en had ik geen tijd meer om historische romans te lezen. Ik hoor nog altijd de kritiek van mijn prof erover. In die periode begon ik aan Les Portes du Temps. Ik zag ook Star Trek IV - Retour sur Terre en ik werd gebiologeerd door baleinwalvissen. Ik begon een studie over walvisachtigen, als basis voor de Trilogie  Atlante.
   Maar daarna volgde een onderbreking om leraar te worden. Inspiratie: fwiet! Weg. Ik slaagde in de examens voor leraar letteren en geschiedenis in 2002 en nu geef ik les in Compiègne.
   Ik schrijf weer, en werk aan GeMs - mijn belangrijkste project, want het duurt al vijf jaar - samen met een vriend die ook schrijft maar minder bekend is. Het eerste deel van ons verhaal is binnenkort klaar. We hopen dat we tijdens de conventie een uitgever vinden...
Bibliografie bij Fleuve Noir: Les portes du Temps, met La Fille de Dreïa, L'Enfant d'Ys, les Seigneurs d'Eternité; La Trilogie Atlante, Aquatica, Les Fils du Soleil, Les Dérivants.

Corinne heeft me ook gevraagd om geen liefdesgeschiedenis tussen haar en Brad Pitt te fantaseren. Waardoor alleen nog Tom Cruise, Jean Reno en Sean Connery overblijven. Met haar antwoord kunnen we onze eigen kans inschatten!

We laten haar de gelegenheid om daarover of over andere onderwerpen haar ideeën weer te geven tijdens de panelgesprekken tijdens de conventie.

Peter MOTTE

   Peter Motte werd geboren in 1966 te Geraardsbergen, een Belgische stadje bekend voor zijn Muur waarop men ziet wie kan fietsen. Hij behaalde een licentie in de Germaanse filologie Nederlands-Engels aan de Universiteit van Gent, wat hij bereikte met een studie over de Nederlandstalige sciencefiction. Daarna rijfde hij een speciale licentie in de algemene literatuurwetenschap binnen met een studie over Salman Rushdie. Zowel subject als object van het onderzoek zijn nog in leven.
   Verbaast het u dan nog dat hij toepast wat hij leerde, en hij zijn brood verdient met Vertaalbureau Motte?
   Sinds 1980 schrijft hij verhalen en artikelen, die in verschillende tijdschriften werden opgenomen, meestal verbeeldingsliteratuur, sciencefiction, en fantasy, maar ook politieverhalen. In de loop van de jaren 80 van de 20e eeuw publiceerde hij drie verschillende fanzines, maar hij werd vooral bekend voor de uitgave vanaf 1991 van De Tijdlijn, een tamelijk groot fanzine waaraan hij trouwens   een goed deel aan informatie over Franse sf besteedde. Alle deelnemers van de 29e conventie zullen zich de aflevering buiten de reeks herinneren, voor de gelegenheid genoemd La Ligne de Temps hors série, ter gelegenheid van de  conventie, om een aantal Nederlandstalige auteurs met hun verhalen aan de Franse lezers voor te stellen.
   Hij werd ook door het conventie-virus gebeten, en organiseerde verschillende plaatselijke conventies in Geraardsbergen, genaamd ConFusion - die cons hadden trouwens zowel binnen- als buitenlandse gasten.

Georges PANCHARD

   Georges Panchard werd geboren te Fribourg (Zwitserland) in 1955. Hij is gehuwd en vader van een meisje van 7 jaar. Hij werkt als jurist voor de Zwitserse luchtvaartautoriteiten.
   Hij heeft belangstelling voor de meest uiteenlopende kunsten, waaronder film, architectuur en sierkunsten (van de jaren 30), hedendaags ballet, gastronomie, ski (soms) en wijn verbouwd in verschillende streken.
   Hij verafschuwt duizenden dingen, en nog meer mensen, maar hij is zeer bescheiden. Hij heeft zijn favoriete schrijvers niet verzwegen: Iain M. Babks, Peter Hamilton, Thomas Disch, Samuel Delany, Neal Stephenson, William Gibson, Elisabeth Vonarburg en Connie Willis voor zijn verhalen.
   Hij zegt dat hij zelf weinig en traag schrijft, waardoor hij slechts een korte bibliografie opbouwde, maar ze is niettemin opmerkelijk!

VERHALEN

Pâle-Soleil (in l'Empire du Milieu, herdrukt in Futurs intérieurs - OPTA)
Le savant plaisir (in Univers '81, herdrukt in Les Mosaïques du Temps bij Livre de Poche)
Histoire d'amour avec drame (in Fiction 338, herdrukt in La Frontière éclatée - Livre de Poche)
Stellarum Nox (in IMAGINE… 63 - spécial SF Suisse, herdrukt in Les Horizons divergents - Livre de Poche)
L'amour-saison (in Fiction 353)
Le dernier salon, (in Demain l'avenir)
Fonction publique, naar een tekening van Giger, verscheen in het programma van de conventie van Yverdon in 1995.
Comme une fumée (in Galaxies 34)

Toneel

La poudre et le vent, opgevoerd op de conventie van Yverdon

Roman

Forteresse, Robert Laffont, Ailleurs et Demain, 2005
   
Noot: de eerste roman van een Franstalige auteur die sinds tientallen jaren bij A&D verscheen!

***

Joël CHAMPETIER, Solaris, die we uitnodigden, moest afzeggen wegens te veel filmwerk. Des te beter voor hem, hoe spijtig het ook is voor wie hem hoopte te ontmoeten.

***

Valérie FRANCES, Khimeira, bevestigde dat hij aanwezig is… in principe. In feite is ze in blijde verwachting voor begin september, en als het kind wat gehaast is ... !

***

P.J. HERAULT

In het kort: Middelbare school, daarna journalistiek en de faculteit rechten te Parijs. Militaire dienst tijdens de oorlog in Algerije in de gevechtszone als reserveofficier. Wat een brok stevige opvattingen opleverde, om te beginnen dat het lijden geen kleur of nationaliteit kent. Dat men verantwoordelijk is, zonder beperkingen, voor wie mijn leidt, voor zichzelf en zijn daden, maar ook dat men betrokken is bij wat men vaststelt, waarvan men getuige is, bij wat om je heen gebeurt. Een ervaring die op 22-jarige leeftijd een mens definitief tekent. En die ook de overvloed aan soldaten en oorlogen in zijn romans verklaart en van het idee van het geweten, wat hij als het belangrijkste element van de mens beschouwt.
   35 jaar journalist. Eerst voor nationale dagbladen, daarna gedurende 4 jaar voor een luchtvaartmaandblad; voor het amusement. En tenslotte met de nodige ervaring voor weekbladen. Een beroep waarin men mensen leert beoordelen, snel leert ontdekken wat ze in hun hoofd en hun hart hebben, en zich niet te laten misleiden door uiterlijke schijn. Waarin men het lelijkste in de wereld ontmoet, maar ook het mooiste. Waarin men leert toegeeflijk te zijn en, als men geluk heeft, om niet onherstelbaar aangetast te worden door de omgang met de groten der aarde of de sterren waarover men spreekt.
   Journalisten verdienen niet veel. Poivre d'Arvor is niet representatief voor het beroep, voor geen enkel beroep trouwens. P.J. Héroult besloot op een dag om zijn inkomsten te verhogen door het enige wat hij kon uit te breiden: schrijven. En, gelukkig voor hem, kreeg hij er echt de smaak van te pakken. In het begin waren het spionageromans bij Fleuve Noir. Hij ontdekte ze toevallig tijdens een reis naar Spanje, en bleef erin tot hij zich gevangen voelde in die troebele wereld. Toen ontdekte hij de enorme vrijheid die sciencefiction toen bood. In die tijd kon in sf alles. Het werd toen nog niet rigoureus opgedeeld in de subgenres die daarna werden opgelegd: Space opera, fantasy, heroic fantasy… Je kon nog alles schrijven: detective-sf, een sf-liefdesroman, een politieke sf-roman, avonturen-sf... Het bood vrijheid, een zuurstofkuur. Het was voor wie geen romans kon schrijven, voor wie 250 pagina's nodig had om tot het verhaal te komen, voor de genres dogma's werden en de geschiedenis ervan werd vastgelegd om zichzelf belangrijk te maken.
   Gelijktijdig beoefende PJH zijn andere passie: vliegen. Eerst in een zweefvliegtuig, daarna ook in gemotoriseerde vliegtuigen. In het weekeinde vindt men hem op een klein vliegveld rond Parijs, Persant-Beaumont, Saint-Cyr, Chartes, Montargis, Chérence, Chavenay, Guyancourt, Toussu-le-Noble. Als medewerker van een luchtvaartblad heeft hij met alles gevlogen wat binnen het bereik ligt van een privé-piloot in Frankrijk, met inbegrip van de enige Franse straalmotor in die categorie, de Sipa 200. In de zomer duikt hij in een duikerpak met zuurstoffles, zeilt hij, en waterskiet hij - dankzij de club die toen nog niet "Med" heette. In de winter is het skiën en schaatsen. Vanaf zijn studentenjaren deed hij behalve voetbal ook handbal, volley, tennis, paardrijden en schermen. Hij heeft dan ook vrolijk zijn gewrichten en pezen zowat overal gebroken en gescheurd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij tegenwoordig regelmatig kreupel is, behalve voor een computer. Alhoewel, Windows…
   Tegenwoordig denkt hij dat er weinig verschil is tussen de gedachten, het geweten en de gevoelens van de tijdgenoten van Plato en Virgilius en de onzen. Niet meer dan met de mensen van 4.005. De precieze thema's van hun revoluties en gewetenskwesties zijn anders, ja, maar niet hun emoties, vindt hij. En dat is wat hij zich probeert in te beelden en wat hij in scène probeert te zetten. Hoe werkt het brein, het geweten van die mensen? Want het zijn de mensen die hem interesseren,  die van ons allemaal afstammen, niet noodzakelijk de wereld waarin zij leven. Voor hem zijn de mensen belangrijk, niet de dingen, wat ze ook mogen zijn.
   In elk geval: het is sf waar hij van houdt, en dat hij wilt schrijven. In welke categorie kunnen we hem rangschikken? De droom, waarschijnlijk.

*

   We wachten nog op Olivier PAQUET, een specialist in manga. Andere aanwezigen zijn José DARAS, sf-liefhebber, en vooral iemand waarvan veel keuzen en politieke dromen door sf werden bepaald gedurende zijn 25 jaar lange carrière als afgevaardigde en senator voor Ecolo.
    Een verduidelijking van de relatie tussen sf en politiek engagement...


4. Praktische raadgevingen

Als u rookt, moet u niet hopeloos op zoek gaan naar een "tabac": iedereen mag sigaretten verkopen. Ze komen het meest voor in krantenkiosken en in supermarkten.

Wat boekhandelaars betreft... behalve gespecialiseerde winkels in de grote steden combineert de boekhandelaar in België kranten, boeken, papier en toebehoren, tabak en... de lotto. Vandaar de term krantenkiosk.

Taxi's rijden niet rond op zoek naar klanten. Dat is verboden. Ofwel bestelt u ze per telefoon, ofwel gaat u naar een taxistandplaats (bijvoorbeeld bij een station).

In België bestaat geen eenheidsprijs voor boeken. Daardoor kunnen er soms grote prijsverschillen zijn, afhankelijk van het winkelbeleid.

5. De plaats

   We verkrijgen weer het Kasteel van Tilff, dat bestaat uit een grote zaal, meerdere kleine zalen en een kelder. We kregen de toelating van de gemeente Esneux, die we daarvoor willen bedanken.
   In tegenstelling tot 2002 kunnen we ook beschikken over de eerste verdieping van het kasteel, waar een mooie zaal is voor bijeenkomsten.
   De grote zaal dient als forum. Er is een bar en er zijn tafels voor exposanten. De activiteiten voor kleine groepen kunnen in de krochten van de kelder :-) 

6. Verblijf

a)	De jeugdherberg  (Auberge de Jeunesse) op 30 meter van het kasteel.
Capaciteit: 34 personen in kamers van 8, 4 of 2 bedden. U kunt bij ons reserveren.
Forfaitaire prijs voor 3 nachten, ontbijt inbegrepen (= petit déjeuner inclus of pdi, ontbijt = petit déjeuner of pdj):
Kamer voor 2:  niet meer mogelijk 
Kamer voor 4:  45 euro/persoon.
NB: 1 kamer voor 4 p. gemakkelijk toegankelijk voor gehandicapten
Kamer voor 8:  35 euro/persoon.
Wie het eerst inschrijft, wordt het eerst bediend! Op dit moment (03/04) is al meer dan 3/4 van de bedden voorbehouden.

b)	Gemeentelijke camping (Camping Communal) (op 100 meter van het kasteel)
c/o Potier +32 0477 42 26 80. Ongeveer 2 euro/nacht + 2 euro voor de caravan.

c)	In de gemeente zijn er meerdere vakantiehuisjes (gîtes ruraux), maar u hebt een auto nodig om er te geraken. Overnachten bij een inwoner is ook mogelijk. Wij zorgen voor de reserveringen.

d)	Hotels

 IBIS Boncelles, 4 km (32 4 338 53 97, ibis.boncelles@belgacom.net), 70€/2 + 9 ontbijt

Les 4 Fils Aymon à Poulseur, 10 km (32 4 380 43 61).

Le Val d'Ourthe, 42 4 365 91 71, 5 km, 82-95€/2 + 9 ontbijt

Best Western Univers Hotel, r. des Guillemins 116, Liège, 12 km (32 4 254 55 55)  75-105€/2 ontbijt inbegrepen.

Les Nations, r. des Guillemins 139 (32 4  252 44 14) info@hotelnations.be  50€/2 ontbijt inbegrepen

Métropole, r. des Guillemins 141 (32 4 252 42 93 info@hotelmetropole.be  40-78€/2 ontbijt inbegrepen

Campanile (omgeving van Luik - 14 km autosnelweg), 32 4 224 02 72, liege@campanile.be  72,5€/2 + 9,95 ontbijt 

Il Castellino, Chaudfontaine, 12 km, (32 4 365 75 08) info@castellino.be  70€/2 ontbijt inbegrepen

e)  Gastenkamers

.L. Dombret, Embourg, 6 km ((32 4 365 98 90)  40€/2 ontbijt inbegrepen

Vanderheyden, Embourg, (32 4365 05 87) cabinetvdh@skynet.be  40€/2 ontbijt inbegrepen

C. & A. Lemoine, rue du Centre, Hony (4 km) (32 4 380 43 81)  80€/2 ontbijt inbegrepen
  
   In 2002 moest niemand onder de sterren slapen. We zorgen ervoor dat in 2005 hetzelfde gebeurt (tenzij een astronoom dat niet op prijs stelt).

7. MAALTIJDEN

   In de omgeving van het kasteel zijn er meerdere restaurants, van gewone tot Chinese, via Italiaanse en Vietnamese.  Het succes van het con van 2002 was te danken aan de maaltijden ter plaatse, waardoor het gezelliger werd en werd vermeden dat de iedereen verspreid geraakte en er tijd werd verloren, een bron van chaos in het tijdschema van de lezingen en debatten.
   Daardoor kunnen de maaltijden, net als in 2002 verzorgd door de vzw ARAMIS, ter plaatse kunnen worden genomen aan prijzen sterk onder de tarieven van restaurants. Ze liggen zeker tussen 10 en 12 euro, behalve het banket.

8. DE KOSTEN

   De inschrijving heeft recht op:
a)	toegang tot het con en alle activiteiten;
b)	regelmatig informatie over het con via e-mail of op papier;
c)	een welkomstpakket met extra info, enkele drankbonnetjes om de bar in te wijden, en enkele boeken als we gulle uitgevers vinden (eregast Peter Motte deelt in elk geval gratis 'L'impossible traduction / De onmogelijke vertaling' van Arnaud Huftier uit, zolang de voorraad strekt - wie het eerst komt, 't eerst maalt)

   Vanaf de 1e september 2004 kost de inschrijving 50 euro, tot 31 juli 2005.  Inschrijvingen ter plaatse kosten 60 euro.

U kunt betalen door:
a)	België: op nr. 000-0238129-91 van de vzw ARAMIS
b)	Frankrijk: op nr. 430246204 van Alain le Bussy van de Fortis Banque te Valenciennes. Franse cheques worden aanvaard.

Vul altijd een inschrijvingsformulier in (zie hieronder), en stuur het naar Alain le Bussy, ofwel per post, ofwel per e-mail.

9. HET PROGRAMMA

Het programma is nog niet voltooid. Het volgende is wel al zeker, maar het uurrooster ligt nog niet vast:

·	La dérive Climatique, un risque majeur,  door Alain Coustou;
·	L'Arbre dans la Science Fiction, door Ketty Stewart;
·	Le SF de langue néerlandaise, door Peter Motte;
·	Etude uchronique, Peter Motte en Bruno Peeters;
·	La Fin du Monde est pour bientôt, mais pas tout de suite, heureusement, door Jean Etienne
·	De algemene vergadering van INFINI
·	Panelgesprekken tussen gasten en bezoekers.
·	Een rechtstreeks interview 
·	Meerdere stemmen over het Worldcon te Glasgow van 5 tot 8 augustus.
·	Meer details over de conventie 2006 te Bellaing (Valenciennes)
·	Een heftige strijd (zoals gewoonlijk) tussen de verschillende kandidaten voor de conventie van 2007.
·	etc, etc…

Virginie Baude (aanwezig in 2002 en 2003) is gestopt als boekhandelaar, maar de liefhebbers zullen twee andere boekhandelaars vinden. We hebben contact met een boekhandel voor nieuwigheden.
Meerdere sf-uitgevers zullen trouwens aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden.

10. Huidige lijst met inschrijvingen

00 Bernard TEYSSIER (F)
01 Alain GIRARDOT (F)
02 Jean)Jacques GIRARDOT (F)
03 Matthieu WALRAET (F) 
04 Claire PANIER ALIX (F)
05 Joseph ALTAIRAC (F)
06 Georges PIERRU (F)
07 Jean-Luc Fransen (B)
08 Georges BORMAND (F)
09 Dominique WARFA (B)
10 Sylvie LAINE (F)
11 François MANSON (F)
12 Jérôme BAUD (F)
13 Christophe THIENNOT (F)
14 Pascal J. THOMAS (F)
15 Fabrice MERESTE (F)
16 Stéphane HAMILLE (F)
17 Raymond MILESI (F)
18 Pierre STOLZE (F)
19 Paul ALARY (F)
20 Jean-Luc BLARY (F)
21 James WILF (UK)
22 Bruno PETERS (B)
23 Frank BECKERS (B)
24 Olivier TOMASINI (F)
25 Amélie FERRANDO (F)
26 Alain HUET (F)
27 Eric HENRIET (F)
28 Jean-Luc TRIOLO (F)
29 Christiane TRIOLO (F)
30 Laurent WHALE (F)
31 Rémy LECHEVALIER (F)
32 Eric PICHOLLE (F)
33 Bernard DARDINIER (F)
34 Francis SAINT MARTIN (F)
35 Sylvie THOMAS (F)
36 Didier COTTIER (F)
37 Yves MEDARD (F)
38 Michaël DE BECKER (B)
39 ARNAL Anouk (F)
40 Frank ROGER (B)
41 Odile SONGY (F)
42 Jean-Jacques REGNIER (F)
43 Mireille REGNIER (F)
44 Noé GAILLARD (F)
45 Evelyne BARTCZAK (F)
46 X.
47 Jean-Jacques DUMOULIN (F)
48 Eric FROMENTY (F)
49 Pierre GEVART (F)

110 Jérôme "Globulle" LAMARQUE (F)
666 Jean-Pierre MOUMON (F)


INSCHRIJVINGSFORMULIER

(deze kopie invullen, of kopiëren en invullen)
Naam: … . . . . . . . . . . .    Voornaam: . . . . . . . . . .

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . .  Gemeente: . . . . . . . . . . . . . .

Land: . . . . . . . . . .

Telefoon: . . . . . . . . . . . . .   E-mail:  . . . . . . . 

Ik schrijf me in voor de Conventie van 2005.

Ik wil logeren

(  ) in de jeugdherberg (Auberge de Jeunesse) en het comité zorgt voor de reservering
 * Kamer voor 4 ( ) / kamer voor 8 ( ) 
	NB:  Er zijn 8 plaatsen in totaal!



(  ) bij een inwoner/in vakantiehuisje en idem
(  ) op de camping en ik zorg zelf voor de reservering 
(  ) in het hotel, en idem 
(  ) bij vrienden

(  ) Ik neem de maaltijden ter plaatse
(  ) Ik wens een GRATIS tafel voor mijn amateuruitgaven NB:  Het wordt er altijd drukker!  (*)
(  )  Ik ben bereid deel te nemen aan een debat over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(  )  Ik wens iets mee te delen over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(*) Professionelen (uitgevers, boekhandelaars, enz) worden verzocht contact op te nemen met de organisator.

Alain le BUSSY - straat 21 - 4130 ESNEUX – België, Tel: +32-(0)4-380.33.88 – E-mail:  xuensf@yucom.be

