Download
A versão mais recente. (Atenção, como ainda não estamos reconhecidos pela microsoft, a pasta zipada tem
que ser desbloqueada pelo usuário antes da extração, veja também a imagem:)
O Leia-me como PDF (sim, sei, uma tradução boa não é, estou esperando uma melhor!) pode ser aberto
em paralelo para ter alternando leitura e visão da galeria de screenshots:

Configuration and Menus:

O que há de novidades:
2020-08-20: Freestyle - qualquer feriado (de qualquer estilo!) pode ser usado como dia de ano
novo. Assim o calendário escolar clássico do hemisfério norte por exemplo - de agosto a julho pode ser exibido. Mas você também pode, outro exemplo, definir o solstício de verão como um
feriado e, em seguida, torná-lo como início do ano ...
2017-02-13: Três gráficos ficarão possíveis ao mesmo tempo próximas umas das outras, - assim,
directamente comparáveis (nas últimas duasimagens das amostras de impressão podem ser vistos
examplos com 2 gráficos).
2015/07/03: Estilo de Páscoa é ativo como sétimo estilo principal! Aspectos interessantes do

conceito do tempo ficão visíveis.
2015/04/25: versão com meses como listras de modo que todos os dias são amarradas em linhas das
mansões lunares iguais, horas exatamente, quer tropicais ou siderais. Bem como com os meses
atraves das fases da lua torna-se visível a velocidade diferente da lua através da densidade
alternanda dos dias. (O que significa a visibilidade dos meses anomalísticos!)
2015/03/01: a organização dos meses é livremente combinável. De modo que, por exemplo, o ano
2015 pode ser mostrado com meses judaicos ou islâmicos.
Os novos estilos são programados novamente, de modo que as 12 noites santas também podem ser
representadas na versão círcula por coloração dos meses.
2015/01/22: opção de impressão está ativa novamente, a partir de A4 a A0 modelos de impressão
podem ser formados em formato retrato e paisagem, com listas de feriados e aniversários ao lado...
2013/10/09: versão com meses como listras de modo que todos os dias são amarradas em linhas das
fases da lua iguais, horas exatamente, ver fotos. Com isso, você pode ver bem que os calendários
judaico e islâmico reflétem meses lunares reais, meses julianos e gregorianos mudam em relação a
eles. Veja, como o "Calendario novo" recombina lealdade para as estações com meses lunares
genuínas.

links interessantes:

http://www.nabkal.de/index.html
https://www.computus.de/
https://foulab.org/projects/strawdog/circular-calendar/
https://www.cylog.org/graphics/roundcal.jsp
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