KION KUNPORTI POR LA STAĜO ?
Libroj : Tchekhov, Shakespeare, kaj aliaj libroj kiujn vi havas (monologoj, romanoj…)
Partituroj : Prenu partiturojn de kantoj, kiujn vi dezirus kanti
Muzikaĵoj : Ĉiuj formatoj (KD-j, MP3), prenu el ĉiuj stiloj kaj ĉion kion vi ŝatas kaj kio donos al vi temojn por viaj studoj...
Dancado : elasta pantalono kaj dancŝuoj

Pri la vestaĵoj :
Pluraj sportaj vestaĵoj, unu nigra (estos utila por la spektakloj)
Blanka T-ĉemizo
Elastaj ŝuoj, tenisŝuoj

Se vi deziras :
Fraŭlinoj : kalkanumaj ŝuoj, vesperaj kostumoj, belaj roboj...
Fraŭloj : nigraj ŝuoj, kostumoj, kravatoj.
Se vi ne havas, ne gravas, la vestaĵoj estas ĉipaj en Minsko
Atentu : Ne forgesu kunporti libron, kiun vi tre ŝatas por donaci al la lernejo.
POR VIVI EN LA DOMEGO NE FORGESU :
Viajn kuracilojn
Bankostumon (por saŭno aŭ naĝado), bantukojn
Littukoj + lanugadormosako
Komputilo : portebla komputilo (aù via malmola disko, kiun vi povos enŝalti en la komputilon de la vilao). La Wifi estas
en preskaŭ ĉiuj dormoĉambroj, pere de antaŭpagata karto vi povos konektiĝi je TTT rekte en via ĉambro. MSN ne bone
funkcias en Belarusio (sed tio pliboniĝas...)
La vilao, kie vi loĝos kaj kie okazos la kursoj, troviĝas je 13 min piede de urbocentro (tra la arbaro aŭ ĉirkaŭ la lago).
Estas tie poŝto, banko kaj multaj vendejoj.

La adreso de la lernejo : Periulok Oussadebnii dom 2, Tsna, 220 000 Minsk, Bélarus
La telefono en la lernejo estas : + 375 17 266 4000

Se vi dezirus aliajn informojn, ne hezitu kontakti nin.
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