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Jaien zain, atari
festa sortarekin
Irrikan daude gasteiztarrak osasun arloko langile kooperante Imanol Vegak, Adela Fonsecak eta Francisco
Granadosek jaietako suziria noiz botako esperoan; itxaronaldia errazagoa izan dadin, baina, badago
zereginik, asko dira eta astebururako antolatu diren jarduerak.

Testua: Mirian Biteri.
Argazkiak: Alea eta Gasteizko
Udala.

A

urtengo jaiak igandera arte hasten ez direnez, atariko
jaiei garrantzia berezia eman nahi izan diete egitarauak
prestatzeaz arduratu diren eragile ezberdinek, eta
hortaz, ekintzaz josita dator hastear dagoen asteburua:
Geu elkarteko gunea eta Gasteizko txosnak, esaterako,
ostiraletik egongo dira martxan. Unibertsitate eremuko
txosnagunean, gainera, Su ta Gar talde eibartarrak joko
du inaugurazio egunean bertan. Udalak, bere aldetik, disko
jartzaileen kontzertua antolatu du abuztuaren 3ko gauerako, Foru
Plazan.
Bestela, berrikuntza gutxi daude Andre Maria Zuriaren omenezko
festen inguruan prestatutako egitarauetan. Gasteizko Udalak
antolatutakoak 790.000 euroko aurrekontua izango du, iaz baino
57.000 euro gehiago; denera, adin guztietarako 350 ekintzatik gora
egingo dira abuztuaren 4tik 9ra bitartean.

Haurren entzierroa eta jaietako azoka
Horien guztien artean, bi dira berezitasun azpimagarrienak. Alde
batetik, azken egunean Andre Maria Zuriaren plazan zezen
puzgarriekin izango den haurrentzako entzierroa eta ondorengo
amaiera festa daude; umeentzako jarduerekin jarraituz, aipatzekoa
da Prado parkeko Abentura gunea handitu egingo dutela. Bestetik,
jaietako azokak kokaleku berria du; Senda ibilbidea eta Musikaren
ibilbidea utzi eta Santa Barbara plaza berritura itzuli da. Denera, 40
saltoki daude, askotariko artisau produktuekin: eskuz margotutako
jantziak, larruzko eskulanak edo eskuz egindako bitxiak tartean.
Bestalde, pozik egongo dira euskal pilotazaleak, izan ere, azken
orduan izan bada ere, goi mailako pilotarien jaialdia eskaintzeko
akordioa itxi dute Gasteizko Udalak eta Eskuzko Pilota Enpresen
Ligak.
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aihotz plaza
EGUNERO (5-9)
12:00-02:00 GEU elkarteko txosna.
12:30 Trikitixa. Udal Folklore
Akademiako Trikitilariak.
20:30 Larrain-dantza eta Txulalai.
Udal Folklore Akademiako gaitajotzaileen eskutik.

5, astelehena
13:30 Bertso-saioa: Maialen Lujanbio
eta Unai Agirre.
19:30 Txistulari kontzertua. Euskal
Herriko Txistulariak, Udal Folklore
Akademia eta Indarra Dantza Taldea.
24:00 Joseba Tapia.

6, ASteartea
13:30 Bertso-saioa: Oihane Perea,
Unai Anda, Aitor Sarriegi eta Onintza
Enbeita.
19:30 La Musgaña. Folk iberikoari
buruzko emanaldia.
24:00 Modus Operandi.

7, ASTEazkena
13:30 Bertso-saioa: Paula Amilburu,
Iñaki Viñaspre, Amets Arzallus eta
Saioa Alkaiza.
19:30 Gasteiz Big Band & Udal
Txistulari Band.
24:00 Nogen.

8, osteguna
13:30 Bertso-saioa: Aroa Arrizubieta,
Manex Agirre, Eneko Lazkoz eta
Maddi Sarasua.
19:30 Kolme Katu. Indarra dantza
taldearen partaidetzarekin.
24:00 Anje Duhalde.

9, OSTirala
13:30 Bertso-saioa: Peru Abarrategi,
Asier Rubio, Etxahun Lekue eta Miren

Huntza

Huntza
Abuztuak 4, Foru plazan 24:00etan
Unibertsitate giroan elkartutako sei gaztek Euskal Herriko plaza guztiak
dantzan jarri dituzte bere musikarekin.
Artetxe bertsolarien eskutik.
19:30 Dantza Plazan, Udal Folklore
Akademiarekin.

FORU plaza
EGUNERO(5-9)
10:30 Jaietako bolo txapelketa.
10:30 Andre Maria Zuriaren jaietako
pilota txapelketa eta Green Capital
txapelketa emakumeen pilota
txapelketa.
12:00 Herri kiroletako Andre Maria

Zuriaren txapelketa.

4, igandea
24:00 Huntza.

5, astelehena
24:00 La M.O.D.A..

6, ASTEartea
24:00 Fangoria.

7, ASTEazkena
24:00 Gatillazo.

8, osteguna
24:00 Mägo de Oz.
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16:30 Bertso saioa.
17:30 Karrikan saioa.
20:00 Kontzertua.
23:30 Ikasle eguneko ekitaldia.
21:00 Kontzertuak: Nafarroa 1512,
KOP, Kaleko Urdangak eta Elkarr
Kolektiboa. Elektronika Gaua.

9, OSTEGUNA
23:00 Kontzertuak: Gorpuzkingz,
Mafalda, DJ Irregular eta azken jaia.

gaztetxea
4, igandea
18:00etatik DJ herrikoiak: Raybon,
+turba2 eta Papatrauma. Bastarda
Butti.

5, astelehena
20:30etik Devils Gardens, No somos
tu rollo eta Tinko.
EL SALTO

Elkartasun Eguna
ABUZTUAK 5, TXOSNAGUNEAN.
Aurten ere Elkartasun Eguna antolatu dute Gasteizko Txosnek; Landatxon
bazkaldu ostean, txosnagunean egingo dute iluntzean ekitaldia.

txosnak
4, igandea
22:00 Kontzertuak: Tara, Trikoma,
Skabidean & The Black Birds eta
Aiaraldeko Sound System. Dub Gaua.

5, astelehena: elkartasun
eguna

7, ASTEAZKENA
20:30etik Moon ta sputnik,
Managaitz eta Los Irrecoñocibles.

8, osteguna

7, asteazkena: gazte eguna

4, igandea

14:30 Gazte bazkaria.
23:30 Gazte eguneko ekitaldia.
22:00 Kontzertuak: Anita Parker,
Esne Beltza eta DJ Gimlee. Bitsa jaia.

6, asteartea: egun feminista

8, osteguna: ikasle eguna
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20:30etik Desfasier, La chula potra
eta La F.R.A.C.

15:00 Bazkari feminista eta, ondoren,
tailerrak.
16:00 Bazkaloste musikatua.
23:30 Egun feministako ekitaldia.
22:00 Kontzertuak: Nerabe, Tribade,
The Baboon Show eta DJ Komando
Klitorix.

15:00 Herri Bazkaria. Landatxo.
21:30 Elkartasun eguneko ekitaldia.
22:30 Kontzertuak: Dupla, Zea Mays
eta DJ Elepunto.
13:30 Marianitada.

6, ASTEartea

14:30 Ikasle bazkaria.

20:30etik Puro badajo y la Txirla
Kolorá, No name: Tiritia eta Radio
Revolución.

ARKA PLAZA
24:00 Dantzaldia: Drindots taldea.

5, astelehena
24:00 Dantzaldia: Lisker taldea.

6, ASTEartea
24:00 Dantzaldia: Joselu Anaiak.

7, ASTEazkena
24:00 Dantzaldia: Koxkor taldea.

8, osteguna
24:00 Petralak Fest 4.0. dantzaldia.

principal
4, igandea
22:30 Perfectos desconocidos.
Antzezleak: Alicia Borrachero,
Antonio Pagudo, Fernando Soto,
Elena Ballesteros, Jaime Zatarain,
Inge Martin eta Ismael Fristchi.

5, astelehena
20:00 Perfectos desconocidos.
22:30 Perfectos desconocidos.

6, ASTEartea
20:00 Conductas alteradas. Ana
Morgade eta Canco Rodriguez.
22:30 Conductas alteradas.

7, ASTEazkena
20:00 Conductas alteradas.

octubre producciones

Antzerkia: 'Conductas alteradas'
ABUZTUAK 6 eta 7, Principal antzokian.
Ikusleak konplize izatea bilatzen du desesperaziotik sortutako komediak;
familia batek pilatu zaizkion arazoak konpondu beharko ditu.
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22:30 Conductas alteradas.

8, osteguna
20:00 Aiguantulivinamerica 2.
Antzezlea: Goyo Jimenez.
23:00 Aiguantulivinamerica 2.

9, Ostirala
20:00 Aiguantulivinamerica 2.

UMOREAREN TXOKOA
5. Aitziber Garmendia, Elisa Lledo eta
Nerea Garmendia. Monolokos.
6. Miguel Lago eta David Navarro.
Monologos Comedy.
7. Comandante Lara & Cia.
8. Bocabeats Comedia. Euskaraz.
9. Alex O'Dogherty. Cosas de esas.

han eta hemen
ERDIALDEA
4, 22:00etan, Farolen prozesioa
erdialdetik.
5, 07:00etan, Egunsentiko
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alea

Goitibehera jaitsiera
ABUZTUAK 6
San Bizente eta San Frantzisko
aldapetatik behera, Olagibel
kalera helduko dira goitibeherak.

prozesioa. Ordubete beranduago,
meza Andre Maria Zuriaren plazan.
5, 09:00-14:00: Andre Maria Zuriari
lore eskaintza. Neska eta Blusa
kuadrillen eskutik.
5, 12:00: Gasteizko Zortzikoa Plaza
Berrian.
5, 13:00: Omenaldia ikurrinari Plaza
Berrian eta Algara dantza taldearen
emanaldia.
5-9, 16:30: Kalejira neska eta
kuadrillen eskutik. 20:00: Kalejiran,
itzultzea.
5-9, San Prudentziotik hasita,
erraldoi, buruhaundi, zaldi eta txoten
konpartsa. 5ean eta 7an, 11:00etan;
eta gainerakoetan, 12:00etan.
6, 12:00: San Bizente aldapatik
behera joango dira neska eta blusen
kuadrillak Gasteizko IV. goitibehera
jaitsieran.
7, 11:00etan, Edurne eta Zeledon
Txikiren ohorezko aurreskua, Andre
Maria Zuriaren irudiaren aurrean lore
eskaintzarekin batera. 12:00etan,

Gasteizko jaiak
8, 23:00etan, Errusiako dantzak:
Flor de los Urales.
9, 23:00etan, Swing musika eta
dantza: Indigo jazz.

Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera:
Udal Musika Banda eta Udal Txistulari
Banda eta Buruhandien konpartsaren
dantzaldia.
8, 09:00etan, meza, lore-eskaintza
eta ohorezko aurreskua, neska eta
blusa beteranoek eginda.

FARELINA LORATEGIA
5, 19:00etan, Paradixo. 20:30ean,
Kultura Reggae Band.
6, 19:00etan, La Reverso.
20:30ean, Delenda Est.
7, 13:00etan, haur-ikuskizuna: Irriak
plazan. Euskaraz.

MENDIZABALA
6an, goizean, eta 10ean,
arratsaldean: Barrakak merkeagoak
izango dira.
5tik 8ra, 23:00etan, Su artifizialak:
Gasteizko Piroteknika ikuskizunen
nazioarteko XVII. Erakustaldia.

UMEENTZAKO

santa barbara PLAZA
5tik 9ra, Andre Maria Zuriaren
jaietako azoka. (11:00-14:30 eta
16:30-01:00).

PROBINTZIA PLAZA
5, 23:00etan, Mariatxiak: Puro Relajo.
6, 23:00etan, Sabina eta Serraten
omenez: Dos pájaros y un trío.
7, 23:00etan, Musikala: Demode
Quartet.
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Gasteizko udala

Edurne eta Zeledon Txiki
ABUZTUAK 7
Edurne eta Zeledon Txikiren
jaitsiera Andre Maria Zuriaren
plazan izango da.

5tik 9ra, 12:30ean, dantzalekua,
antzerkia, txotxongiloak eta zirkua.
Peñafloridako kondearen plazan.
5tik 9ra, 12:30ean, Gargantua.
Peñafloridako kondearen plazan; eta
18:00etan, Prado parkean.
5tik 9ra, goizez eta arratsaldez,
abentura parkea, Prado parkean.
4tik 9ra, 23:30ean, Zezen suzkoa.
Olagibel kalea.
9, 18:30ean, umeentzako entzierroa,
Andre Maria Zuriaren plazan.

Gasteizko jaiak

"Plataforma berriek
gure lana zabaltzeko
aukera ematen dute"
kepa sojo zinegilea
Zinemaren historian aditua eta zinemagintzan buru-belarri sartuta: ez da batere ohikoa Kepa Sojo
zinegilearen profila. 'La pequeña Suiza' filmarekin arrakasta handia lortu du, Trebiñuren egoera aitzaki
hartuta globalizazioak dakartzan kontraesanei buruz gogoeta dibertigarria egiteko. Gasteizko jaietako
pregoiaren erdigunera eraman du zinema. Juanma Gallego. Argazkia: Kuttuna Filmak.
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G

asteizko jaien pregoia ematea egokitu
zaio aurten Kepa Sojo (Laudio, 1968)
zinemagile eta zinemaren historialariari. Hondartzara bidean zihoala jaso
zuen berria, eta "ohore handitzat"
hartu du. Hein batean, pregoilari
izateko aukera zinema aretoetan
aurkeztu duen La pequeña Suiza filmaren arrakastaren ondorioa dela esan du Sojok. EHUko
irakasle izanda, zinemagintzaren arlo teorikoa eta
praktikoa aldi berean uztartzen ditu Sojok, eta
horrek zazpigarren artea bere osotasunean
ulertzeko gakoak eskaini dizkio.
Ekonomikoki, funtzionatu al du zure azken filmak?
Tira, ni ez naiz ekoizlea, eta ez daukat zenbaki
zehatzik esku artean. Baina jende asko joan da
ikustera, eta zortzi astez egon da aretoetan, batez
bestekoa 2-4 aste direnean. Zuzendari gisa,
pelikulak aretoetan arrakasta izateak bermatzen
dizun bakarra da gero film gehiago egiteko aukera
gehiago izango dituzula, eta hori beti pozteko
modukoa da. Zenbakietatik harago, esperientzia
bikaina izan da. Sei aste eman ditugu filmatzean,
Artziniegan, Gasteizen, Laudion eta Urkiolan. Eta
dena izugarri azkar joan da, filma egitea erabaki
genuenetik filmaketan hasi arte oso denbora gutxi
igaro da eta.
Zein da eman nahi izan duzun mezua?
Mezua batez ere globalizazioari lotuta dago, gaur
egun halako mundu batean bizi garelako. Burgosko probintziaren barruan dagoen herri bati
buruzkoa da filma, Trebiñuren parekoa. Euskal
Herrikoak izan nahi dute, baina ezin dute. Bat
batean, aurkikuntza bat egiten dute herriko

elizan, suitzar izateko eskubidea ematen diena,
eta horrek aberastasun gehiago ekarriko lieke.
Hamar minututan ikuspuntua aldatzen dute, eta
hau askotan gertatzen da gaur egun ere. Bakoitzak
har dezake istorioa norberaren irizpideen arabera,
nahi dituen ondorioak ateratzeko.
Nolakoak izan dira kritikak?
Onak eta txarrak izan ditugu. Normalean komediek kritika txarrak izan ohi dituzte. Ez dakit
zergatik, baina zinemaren munduan oso gaizki
ikusita daude. Baina gero publikoa joaten da
ikustera, hori txartel-leihatiletan ikusten da. Baina
hori da, hain justu, kritikarik onena guretzat,
pelikulak publikoarentzat egiten ditugulako.
Dena dela, eta Greziaren garaitik, komediak gauza
deserosoak esateko erabili izan dira, ezta?
Gure kasuan, azken hau komedia arina da, eta
azpiko esanahi gehiegirik ez dago, baina hau ez da
beti horrela. Adibidez, ni [Luis Garcia] Berlangaren filmografian aditua naiz, eta zinemagile
horrek Francoren garaian egin zituen komedien
atzean izugarrizko oinarria dago. Bere garaian ez
zen ondo ikusten, baina, orain, distantziaren
poderioz, argi ikusten da. Bestalde, pelikula bat
kritikatzeko gutxieneko ezagutza bat izan behar
duzu, eta gaur egun, sareetan, blogetan edo
Youtuben adibidez, jende pila bat dago gauzak
kritikatzen, atzean ezagutza nahikoa izan gabe.
Zein da pregoian sartu nahi izan duzun gogoeta?
Pregoia osatzeko zinemarekin izan dudan esperientzian zentratu naiz, eta Gasteizek zinemagintzan izan duen rola nabarmendu ere. Arlo akademikoari erreparatu diot, baita ere, ni arlo praktikoan eta teorikoan nagoelako.
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Ezohikoa da aldi berean ikuspegi teorikoa eta praktikoa edukitzea, ezta?
Hala da, ez da batere arrunta. Diziplinartekotasun
bat da, eta hortaz ere ikerketa batzuk egin ditut,
praxiaren eta teoriaren arteko harremanei buruz,
hain zuzen. Nik normalean teorian ditudan
ezagutza horiek pelikuletan erabiltzen ditut;
modu berean, eskolak emateko orduan filmatzeetan izandako esperientziak ere baliatzen ditut.
Orain arte Hollywoodek zehaztu du merkatua, baina
gaur egun plataforma berrietan Indian edo Hego
Korean ekoitzitako telesailak ikus daitezke, adibidez.
Hori ona al da?
Egia da plataforma horiek filmen ekoizpenean
sartzen hasiak direla. Gure kasuan, La pequeña
Suiza Netflixen laguntza txiki batekin egin
genuen. Irailean edo urrian pelikula plataforma
horretan ikusi ahal izango da. Bertan egotean
aukera izango dugu gure pelikula hau mundu
osoan ikusteko... promozioa egiteko lagungarria
izango da ere; adibidez gurekin lan egin duten
aktore batzuk oso ezagunak dira Ameriketan...
Maggie Civantos edo Jon Plazaola, esaterako.
Guretzat Netflixen egotea abagunea da. Ni oso
purista naiz, eta pelikulak zinema-aretoetan
ikusten badira, hobe, baina gaur egungo arlo
digitalean euskarri eta aukera asko daude.
Euskarri horietan formatu berriak probatzen hasi dira
ere; adibidez, ikus-entzunezko interaktiboak. Zinemaren historiagile bezala ondo ezagutuko duzu iragana,
baina zein etorkizun ikusten diozu formatuari?
Zinemaren historian iraultza asko egon dira.
Lehenengoa, zinema beraren agerpena; gero
soinua etorri zen, ondoren kolorea... eta gero
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soinuan beste iraultza bat, Dolby moduko
sistemekin. Azkenik, bideoa agertu zen, eta orain
aro digitalean gaude. Horrek gauzak beste modu
batean egiteko bidea eman du, eta nire ustez
horrelako berrikuntzen aurrean irekita egon behar
dugu.
Film laburren Cortada jaialdia zuzentzen duzu, eta hor
ere berrikuntza asko ikusiko dituzu. Nola dator
zinemagintzaren harrobi berria?
Oso txukun datorrela esango nuke. Jaialdian
Estatu mailan egiten diren film labur guztien
artean hautaketa bat egiten dugu, eta uste dut hor
gauza oso bitxiak daudela, eta izugarrizko etorkizuna daukagula film labur horien artean. Gainera,
orain sakelako telefono batekin bideo laburrak
egin ahal dituzu, kalitate adinarekin, eta jende
gehienak du ordenagailu bat eskura. Ni hasi
nintzen garaian, adibidez, kamera bat alokatzea
izugarri garestia zen. Orain askoz ere aukera
gehiago dago. Honetan txarrena da mundu
guztiak daukala hau egiteko aukera, baina mundu
guztiak ez duela hori egiteko behar adina talenturik. 1.200 bat film labur izango dira hautaketa
horretan, eta, horietatik 200 bat edo oso onak
dira. Gainontzekoak... tira, oso txarrak direla esan
beharra dago.
Beste proiekturen bat al duzu esku artean?
Bai, beste pelikula baten gidoia bukatzen ari naiz,
baina horri buruz ezin dizut asko esan, momentuz
sekretu handia da. Komedia bat izango dela
aurreratzeko moduan nago; La pequeña Suiza
filmarekin alderatuta, zorrotzagoa izango da. Esan
dezakedan bakarra da Berlangarekin zerikusia
izango duela.

Gasteizko jaiak

Euskararen txokoa aberasten
Gasteizko jaien atarian, abuztuaren 3an, Musikaihotz ekimena estreinatuko dute Aihotz Plazan; Orbanak,
Konpost eta Izaki Gardenak taldeek joko dute 19:00etatik aurrera, Geu elkarteak antolatu duen jaialdian.

ERREDAKZIOA

Zortzigarren urtez, Geu
elkartearen txosnak girotuko du
Aihotz plaza Gasteizko jaietan.
Aurten, abuztuaren 2an
zabalduko ditu ateak, eta zortzi
egunetan musikaz, dantzaz,
giro alai eta euskaldunez beteko
ditu plazaren bazter guztiak.
Ahal den neurrian jaietan
euskararen presentzia
areagotuko duten jarduerak
eskainiko dituzte plazan.
Berrehun lagun inguru ibiliko
dira Geu txosnan laguntzen;
barran zein sukaldean,
boluntario bezala, goiz,

arratsalde eta gaueko txandak
egingo dituzte. Egunero egongo
da pintxo goxoak, ogitartekoak
eta tragoxka freskoak hartzeko
parada. Gainera, bertoko
produktuen aldeko apustua
egin dute.

Euskara elkarteei saria
Geu txosnako ohiko eskaintzaz
gainera, bi egunetako egitarau
propioa prestatu dute aurten
Geu elkarteko kideek, jaiak hasi
aurretik.
Hala, abuztuaren 2an, Aihotz
Txotx eguna izango da.
Txosnaren inaugurazioarekin
batera, sagardoa, txorizoa,

bakailao tortilla eta dantza
izango dira protagonistak. Jaia
18:00etan hasiko da,
umeentzako saioarekin.
Horretan, Aitor Vinagret eta
Nerea Ariznabarreta ipuin
kontalariek hartuko dute parte.
Ondoren, 19:30ean, Geu
elkarteak ematen duen Geure
Saria banatuko dute. Aurten,
Gasteizko auzo ezberdinetako
euskara taldeak omenduko
dituzte, euskararen alde
egindako lana eskertzeko eta
aintzat hartzeko asmoarekin.
Ondoren, dantza plaza ekitaldia
izango da, Azido Folkloriko
taldearen eskutik. Abuztuaren

Gasteizko auzoetako euskara taldeek jasoko dute Geu saria; besteak beste, Sarburu kultur elkarteak. alea
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3an, berriz, musika izango da
protagonista nagusia. Orbanak
taldeak zabalduko du,
Musikaihotz jaialdia, 19:00etan,
eta ostean, Konpost taldeak
joko du; eguna amaitzeko, Izaki
Gardenak taldearekin gozatzeko
parada izango dute hurbiltzen
diren guztiek.
Behin jaiak hasita, ohiko
ekitaldiak bilduko dira Aihotz
plazako agertokian. Hala,
egunero, 13:30ean, bertsolariek
hartuko dute mikrofonoa.
Lehenbiziko saioan, abuztuaren
5ean, Maialen Lujanbio eta
Unai Agirre bertsolariak izango
dira. Hurrengo egunetan
bertatik pasatuko dira Oihane
Perea, Unai Anda, Aitor Sarriegi
eta Onintza Enbeita,
abuztuaren 6an; Paula
Amilburu, Iñaki Biñaspre,
Amets Arzallus eta Saioa Alkiza,
abuztuaren 7an; Aroa
Arrizubieta, Manex Agirre,
Eneko Lazkoz eta Maddi
Sarasua, abuztuaren 8an; eta
jaietako azken egunean, Peru
Abarrategi, Asier Rubio,
Etxahun Lekue eta Miren
Artetxe izango dira.
Halaber, arratsaldero,
20:30ean, dantza plaza ekitaldia
gidatuko dute Udal Folklore
Akademiako gaita-jotzaileek.
Gaueko kontzertuak 24:00etan
hasiko dira.
ALEA 17

Gasteizko jaiak

Txosnetan, etenik gabeko katea
Urtez urte bildutako esperientzia belaunaldi berriek jaso dutela nabarmendu dute txosna batzordeko kideek;
egindako lan eta ekarpenaren aitortza egingo diete Txosnisaria omenaldiaren bitartez.

ERREDAKZIOA

Zeledonen jaitsieraren zain
egon gabe, abuztuaren 2an
emango diote hasiera jaiei
Gasteizko txosnek, kolektibo eta
eragile desberdinen artean
prestatutako egitarau
betearekin. Betiko izaerari
jarraituta, jai eredu euskaldun,
feminista, anitz, parte-hartzaile
eta herrikoiaren aldeko "apustu
garbia" egin dutela
nabarmendu dute.
Andre Maria Zuriaren plazatik
abiatuta, 20:30ean, kalejiran
joango dira txosnazaleak
irekiera ekitaldira ostiralean.
Eta hantxe banatuko dute
aurtengo Txosnisaria; sari
honen bidez, urtean zehar
eragile edo norbanakoek
egindako lana aitortzen dute.
Aurten berezia izango da, azken
urteetan Gasteizko txosnen
antolakuntzaz arduratu den
lantaldeak erreleboa emango
duelako, eta beraiei emango
diete saria. "Aurkezten ari garen
egitarauaren prestakuntzak
eskatzen duen lan handia
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errekonozitu nahi genuke
omenaldi txiki honekin.
Eskerrik asko eta zorionak!",
aipatu zuten txosnetako kideek
astelehenean egindako
agerraldian.
Txosnetako kateak ez du
etenik, ordea. Urtez urte,
aurreko belaunaldien
esperientzia eta lan egiteko
modua jaso dutela gogoratu
dute Jon Ander Elosegi eta
Nadia Bernaus txosna

txosna batzordea
anitza den moduan,
txosnagunea ere
aniztasun horren
isla izatea nahi dute
batzordeko kideek. "Osasun
ona dute txosnek. Azken
urteetan kolektibo berri
desberdinak batzen joan dira,
eta lan egiteko modua ere igaro
da batetik bestera", esan du
Elosegik.

Aniztasuna, autogestioa eta
kolektibotasun balioak
oinarrian ditu txosna
batzordeak, Askapena,
Errekaleor Bizirik, Gasteizko
Mugimendu Feminista, Gazte
Karpa, Hala Bedi, Ikasle
Abertzaleak, Iraultza 1921,
Kalera eta Sukalde-gerrilla
kolektiboek egindako
ekarpenari esker. "Azken
urteetan Errekaleor Bizirik,
Mugimendu Feminista eta
Ikasle Abertzaleak sartu dira,
eta beste batzuk atera, ziklikoa
delako txosna batzordea",
gogoratu du Bernausek.
"Sartzen direnak, baina,
indarberrituta datoz, lan
egiteko gogoz".
Kolektibo horien guztien
materiala eskuratzeko, aurten
ere, herri denda izango da, eta
Ai Laket-eko lagunek droga
testajea eta informazio gunea
paratuko dute.

Aniztasuna, egunez egun
Egitarau orokorrari dagokionez,
urtero bezala, egun bakoitzak
izaera berezia izango du,

Aurten, nobedadeen artean, aniztasun funtzionalari erantzuteko gune bat prestatuko dute. erlantz anda

herri-mugimenduaren
aniztasunaren isla. Hala,
abuztuaren 3a Entxosnazio
Eguna izango da, abuztuaren 5a
Elkartasun Eguna, abuztuaren
6a Egun Feminista, abuztuaren
7a Gazte Eguna, eta azkenik,
abuztuaren 8a, Ikasle eguna.

Eta kolektibo desberdinak
ezagutarazteko asmoz, gainera,
aurten joko berri bat jarriko
dute martxan: "Gasteizko herri
mugimenduaren pasaportea".
Entxosnazio Egunean emango
dituzte horren inguruko
zehaztasun guztiak.

Txosna batzordea anitza den
bezala, gainera, txosnetara
bertaratzen direnak ere hala
izatea eta jaiez gozatzea nahi
dute. Horregatik, aniztasun
funtzionalari erantzuteko gune
egokitua sortu dute eszenatoki
nagusiaren aurrean.

ALEA 19

Gasteizko jaiak

Salaketa guztiak, toki berean
Jaietan zehar salaketaren bat jarri nahi duten herritarrek Olagibel kaleko komisaldegira jo beharko
dute, bertan bilduko dutelako arreta zerbitzua, bai Ertzaintzarena zein Udaltzaingoarena ere.

erredakzioa

Abuztuaren 4tik 9ra salaketak
jasotzeko gune bateratua
egongo da aurten, Olagibel
kaleko Ertzaintzaren
komisaldegian; Santiago
ospitalearen aurrean, hain
zuzen. 24 orduz irekita egongo
da komisaldegia, eta bertan
Ertzaintzak eta Gasteizko
Udaltzaingoak arreta zerbitzua
emango dute. Gasteizko
Udalaren arabera, erabakiak
"arreta hobetzea" eta
baliabideak "herritarrengana
hurbiltzea" du xede. Udalak eta
Segurtasun Sailak iaz izenpetu
zuten hitzarmenaren barruan
kokatu dute ekimena, eta bi
polizien artean osatu duten
koordinazio batzordeak hartu
du erabakia.
Hortaz, delituren baten
biktima diren herritarrek ez
dute Agirrelandako egoitzara
joan behar izango salakera
jartzera. Ertzaintzaren egoitzan
egongo diren udaltzainek
ordenagailu eramangarrietan
jasoko dituzte salaketak, eta
ondoren Udaltzaingoaren
aplikatibora eramango dute,
bertan gordetzeko.
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Olagibel kaleko 34. zenbakian bateratuko dute aurten jaietako arreta zerbitzua. Alea

Argitu dutenez, polizia
bakoitzaren eskumenen
arabera eta herritarrak salatu
nahi duen delitu motaren
arabera bideratuko dute
salaketa bakoitza. Modu
berean, kontuan hartuko dute
ere salaketaren inguruan
aurreko polizia ikerketaren bat
irekita dagoen, eta polizia bat
edo bestea aukeratzeko

herritarrek izan ditzaketen
lehentasunak ere kontuan
hartzen "ahaleginduko" direla
ziurtatu dute.
Salaketak hurrenkeraren
arabera artatuko badituzte ere,
gogoratu dute lehentasuna
izango dutela sexu-askatasunari
lotutako salaketek, eta baita
genero indarkeriari lotuta
daudenek ere.

Suziria, kooperanteen esku
Imanol Vega, Adela Fonseca eta Francisco Granadosek jaurtiko dute aurtengo Gasteizko jaiei hasiera
emateko suziria; osasun arloko lankidetzan parte hartu dute hainbat herrialdetan.

erredakzioa gasteiz

"Izan dadila suziria, jaiak
hasteko ez ezik, 'eskerrik asko'
handi bat esateko ere, itzalean
lan egiten duten eta hemen
egoterik ez duten kooperanteen
partetik". Aukeratutakoen
izenean, pozik jaso zuen suziria
jaurtitzeko eskaintza Imanol
Vega traumatologoak. "Ez dago
Andre Maria Zuriaren jaietako
txupineroa izatea baino ohore
handiagorik" berretsi zuen,
Adela Fonseca erizainarekin eta
Francisco Granados
ortopedistarekin batera.
Hiruek jaurtiko dute,
abuztuaren 4an, Andre Maria
Zuriaren suziria, kooperante
modura hainbat lagunek egiten
duten lanari aitortza egiteko,
Gorka Urtaran alkateak azaldu
moduan: "Gu, hiri gisa, oso
harro gaude lan hori musu-truk
egiten duten auzokideak
izateaz, oso baldintza
gogorretan bizi diren beste
batzuei hainbesteko ongizatea
ematen baitiete". Aurtengo
txupinero izendatuz, haien lana
aitortu nahi dute, alkateak
azpimarratu bezala, eta esker
ona eta miresmena adierazi,
beren familiak eta lana aldi
batez uzten baitituzte lan hori
egiteko: " Eta, aldi berean,
egiten dutena ezagutarazi nahi
dugu, hartara pertsona
gehiagok har dezaten parte
horrelako ekintzetan, leku
horietara joanez edo dirua eta
materiala emanez. Grina handiz

Aurtengo hiru txupineroak. erlantz anda

egiten dute lan hori, eta
eskertzeko egin dezakegun
gutxienekoa da".
Vegak, Granadosek eta
Fonsecak Gasteizen egiten dute
lan, baina urteak dira aste
batzuk erreserbatzen dituztela
Afrika eta Hego Amerikara era
altruistan bidaiatzeko. Han,
besteak beste, ebakuntza ugari
egiten dituzte, eta material
ortopedikoa eramaten diete
pertsona kopuru handi bati,
gobernuz kanpoko zenbait
erakunderekin egindako
lankidetzari esker.

ALEA 21

Gasteizko jaiak

Kuadrilletan, gorabeherak
Federazioa osatzen duten blusa eta neska kuadrillek ezin izan dute diru-laguntzarik jaso, epez kanpo
aurkeztu baitute dokumentazioa. Horrez gain, Biznietos de Celedon desagertu, eta bi kuadrilla berri sortu dira.
ERREDAKZIOA

Aztoratuta datoz aurten ere
Gasteizko blusa eta nesken
kuadrillak. Hainbat aldaketa
zein berrikuntza izango dira
Gasteizko jaietan, eta jaiak hasi
aurreko tentsioa areagotu baino
ez dira egin.
Diru-laguntzen afera dago
erdigunean. Gogoratu behar da
2016. urtetik blusen eta nesken
komisioarekin batera –hogei
bat kuadrilla–, federazioa ere
arduratzen dela –sei kuadrilla–

blusen inguruko kontu guztiez,
eta ondorioz diru-laguntzen
eredua aldatu behar izan zutela.
2017. urtera arte dirulaguntza hori hitzarmen baten
bidez ematen jarraitu bazuten
ere, pasa den urtean lehiaketa
publikora atera zen lehenengo
aldiz. Hala erabaki zuten,
helburu berdina duten bi
entitateri diru-laguntzak
emateko asmoz. Udaletik
gogoratu dutenez, dirulaguntzarako eskaeraren
dokumentazioa entregatzeko

epe bat dago, eta hori modu
zorrotzean bete behar da.
Komisioaren kasuan, garaiz ibili
dira bertako kuadrillak;
federazioak, ordea, egun bat
beranduago aurkeztu zuen,
epez kanpo, eta ezin izan du
laguntza jaso. Komisioak
eraman du, beraz, dirulaguntzaren zatirik handiena
(81.330 euro, 87.000 euroko
aurrekontu-sail batetik).
Federazioko kideek "trabak"
salatu dituzte, Andre Mari
Zuriaren jaietan parte hartu eta

Bi blusa eta neska kuadrilla berri izango dira aurtengo jaietan: Gautarrak eta Mozkorraldi. ALEA
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kolaboratzeko. Udalarekin
bildu edota ekarpenak egiteko
garaian "oztopoak" baino ez
dituztela izan esan dute.

Irten eta sartu
Hori guztia gutxi balitz,
kuadrillen artean ere izan dira
aldaketak eta tentsioak.
Hasteko, Biznietos de Celedon
kuadrilla ez da aurtengo jaietan
aterako; taldearen barruko
tirabirak zirela eta, kuadrilla
berri bat sortzeko erabakia
hartu zuten: Gautarrak. Besteak
beste, Biznietoseko
kudeatzaileetako batek
sortutakoa da. Zatiketa horrek
ia kiderik gabe utzi du Biznietos
de Celedon kuadrilla, eta ezin
izango du jaietan parte hartu.
Hain justu, urrezko ezteiak
ospatu zituen kuadrilla honek,
talderik beteranoenak.
Biznietos kuadrilla desagertu
eta Gautarrak kuadrilla
sortzearekin batera, beste
aldaketarik ere izango da
aurten. "Berpiztu" den
kuadrillarik ere bada:
Mozkorraldi. Kuadrilla hau
1980 eta 1982. urteetan zehar
egin zuen ibilaldia, eta urte
horietan izan zirenen semealabak batu dira orain, kuadrilla
berriz antolatzeko. Hamar blusa
eta neska inguruk osatzen dute
taldea, baina ekimenera batu
nahi diren pertsona gehiagoren
bila ari dira, kolaboratzeko eta
aurten bertan ateratzeko. Kide
gehienak Los Bainas eta
Bereziak taldeetatik datoz, eta,
oraingoz, Komisioan eta
Federazioan ez badaude ere,
biekin biltzeko asmoa agertu
dute, zein leku hartzen duten
erabakitzeko. Kuadrillaren
oinarriei eutsi nahi dietela
gogoratu dute: errespetua,
tolerantzia, berdintasuna eta
mestizajea.
ALEA 23

Gasteizko jaiak

Eraso sexistei aurre egingo zaie
Mugimendu Feministak jaietan eraso matxistak salatzeko eta aurre egiteko protokoloa osatu du. Salaketak
jasotzeko telefono zenbaki bat martxan izango da eta erasoen aurrean mobilizazioak deituko dituzte.

ERREDAKZIOA

Gasteizko Mugimendu
Feministak jaietarako eraso
matxisten kontrako protokoloa
martxan jarri du. Aurreko
urteetan bezala, jaietan 688 744
411 telefono zenbakia hogeita
lau orduz aktibo egongo da.
Bestalde, erasoren bat baldin
badago, publikoki salatzeko
elkarretaratzea deituko dute,
erasoaren hurrengo egunean.
Protokoloaren bitartez,
erasoen kontrako
kontzientziazioa landu nahi
dute eta emakumeak jaietan
subjektu aktibo bilakatu,
autodefentsa feminista
baliatuz. Protokolo feminista
ezinbestekoa dela esan dute,
nahiz eta jakin egungo
errealitateari erantzuteko
"urgentziazko tresna" baino ez
dela.
Izan ere, bestelako jaien eredu
bat aldarrikatu dute feministek:
"guretzat jaiak eraiki nahi
dugun jendartearen isla izan
beharko lirateke, horretarako,
kontsumoa zentroan egongo ez
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den eta bestelako giro,
harreman, gozamen eta jolasak
plazaratuko dituen eredu baten
aldeko borrokan jarraituko
dugu".
Azken urteotan jaietan
lanketa zehatza egiteko beharra
ikusi dute feministek, izan ere,
"jendarte patriarkal eta
kapitalista batean bizi garen
heinean, jaiak balore horiek
erreproduzitzeko espazio
bilakatzen dira, egun indarrean

688 744 411 telefono
zenbakia hogeita lau
orduz aktibo egongo
da, erasoak
salatzeko
dagoen jai ereduak jarrera
zapaltzaileak biderkatu eta
legitimatzen dituelako.
Gutxiengo baten gozamenerako
diseinatuta daude jaiak",
nabarmendu dute. Giro
horretan, emakumeen kontrako

erasoak, sarritan, "joko bat"
bilakatzen direla salatu dute,
eta horren adibide bezala jarri
dituzte blusek orain dela urte
batzuk atera zuten "tetatina"
eta sinbolo zein jai giroko abesti
matxistak
Jaiei begira, protokoloa
elkarbanatu, landu eta aurrera
eramango da hainbat gunetan:
herri mugimenduaren txosnen
gunean, Geu elkartearekin
Aihotz Plazan eta alde
zaharreko eta erdiguneko
hainbat tabernatan. "Gure
borondatea borroka feministari
bultzada eman eta pertsonak
modu seguru, horizontal eta
askean harremanak izatea da;
horretarako espazioak sortu
behar ditugu jaietan ere,
generoa, sexu aukera, itxura,
estetika etabar edozein izanda
ere pertsona oro aske sentitu
dadin".

Borondate politikoa
Erakundeek jokatu beharko
duten paperaren inguruan ere
hausnarketa egin du Gasteizko
Mugimendu Feministak.

Agerraldia egin zuen Gasteizko Mugimendu Feministak uztailean, protokoloa aurkezteko. HALA BEDI

Berdintasunaren alde eta
erasoen aurka erakundeek
egiten dituzten jarduerei
dagokienez, azaldu dute
ekintzek dutela garrantzia, ez
hitzek. Horregatik azpimarratu
dute diskurtsoak baino
baliabideak behar direla.

"Benetako borondate
politikoarekin lanean has
daitezela exijitzen diegu. Ez
dugu eraso sexistekin amaituko
kolore morez egindako aurpegi
zuriketekin", nabarmendu dute.
Halaber, poliziek izaten ohi
duten jarrera salatu dute,

mugimendu feministak
protokoloa aktibatzen duenean
emakumeen hitza zalantzan
jartzen dutelako: "Jai giroaren
aitzakia erabiltzen dute erasoei
garrantzia kentzeko, eta jarrera
paternalisten bidez gure lanari
zilegitasuna kentzen diote".

ALEA 25

Gasteizko jaiak

Bertso freskoak, plazan
bertsolaritza
arabako bertsozale elkartea

A

buztuko uda giroa
freskatzeko, Gasteizko
jaietan bertsoz asetzerik
izango da. Urteetako
tradizioari jarraiki, Andra Mari
Zuriaren jaietan bertsoak
entzuteko parada izango da
Aihotz plazan. Halabeharrezko
zita, abuztuaren 5etik 9ra
bitartean eguerdiro, 13:30ean,
trikitilarien ostean.
Arabar nahiz Euskal Herriko
zoko ezberdinetan bertso
doinu eta neurritan kantari
dabiltzan hainbat bertsolarik
hartuko dute txanda bertan.
Gazte nahiz beterano,
emakumezko nahiz gizonezko,
errepikatzen diren izenak,
nahiz lehen aldiz halako plaza
garrantzitsu eta exijente batean
kantatuko dutenak, denak
baitira ongi etorriak oholtza
gainetik dakusan eta jai
egunetan euskararen gune
erreferente den Aihotz plazara.
Euskal Herriko txapeldun den
Maialen Lujanbio, Arabako
txapeldun den Iñaki Viñaspre
eta Bizkaiko txapeldun den
Onintza Enbeita arituko dira,
besteak beste. Hala nola, lehen
aldiz kantatuko dute oholtza
honetan Unai Agirre, Eneko
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abe

Lazkoz, Maddi Sarasua, Saioa
Alkaiza edota Unai Anda
arabar gazteak.
Bertsolarien lana exijentea
bada, gai jartzaileena ere ez da
gutxiago eta lanean dihardute
azken asteetan bertsolari eta

lehen aldiz
kantatuko dute
oholtza honetan
unai agirrek eta
saioa alkaizak

zaleentzat gozagarri izango
diren lan eta ofizioak sortzen.
Ez da ordea Aihotz plaza,
bertsotarako plaza bakarra
izango, izan ere abuztuaren
3an, 12:00etan, hasiko baita
bertso kantuen freskura
Gasteizko txosnagunean.
Bertan kantari izango dira
Maialen Akizu, Manu Bendala,
Jon Maia eta Izar Mendiguren,
denak ere Maialen Kortabarria
gai emailearen aginduetara
ariko dira.
Beraz, bertsoz freskatu nahi
duenak badaki non duen zita
abuztuaren 3tik aurrera.

Azken unera arte, zalantzan
Udalaren eta enpresen arteko desadostasunak tarteko, ia-ia azken unera arte ez da jakin jaietan pilota
egongo ote zen. Behin akordioa lortuta, asteartean aurkeztu dituzte lehian arituko diren pilotariak.

erredakzioa

Akordioa lortu dute EPEL
Eskuzko Pilota Enpresen Ligak
eta Gasteizko Udalak jaietan
pilota partidak egon daitezen.
Ohiko binakako txapelketaren
itxura hartuko du jaialdiak.
Finalerdietan, abuztuaren 5ean,
Bengoetxea eta Imaz pilotariak
Urrutikoetxea eta Albisuren
aurka lehiatuko dira;
abuztuaren 6an, berriz,
Irribarria eta Rezusta egongo
dira Ezkurdia eta Zabaletaren
aurrean.

Pilotarien aurkezpena, Gasteizen. gasteizko udala

ALEA 27

Izan zaitez ALEAkide
Astero astero Araban gertatzen denaren berri ematen du ALEA aldizkariak, eta alea.eus webguneak sarean.
Komunikabide arabarra, hurbilekoa eta euskalduna. Zuk ere ALEAkide izan nahi al duzu?

ERREDAKZIOA

Egunez egun, gero eta lagun
gehiago gara ALEA komunitatea
osatzen dugunak. Gure familia
gero eta oparoagoa da, eta, bide
horretatik, Araban euskararen
presentzia gero eta ohikoagoa
izan dadin lortzen joango gara.
Arrazoi horregatik, lehenik eta
behin, lau urte pasa hauetan
zuen babesa etengabe eskaini
diguzuen guztioi eskerrak
ematea dagokigu; zuen
ekarpenik gabe, ezinezkoa
genuke ALEA bezalako proiektu
bat aurrera ateratzea.
Zailtasunak zailtasun, astero
zuen etxeetan egoten saiatu
gara, eta konturatu gabe 200
zenbaki baino gehiago argitaratu
ditugu dagoeneko. Etorkizunean
ere, joera horrek aurrera egin
dezan nahi dugu, eta izan

daitezela beste ale asko esku
artean izango ditugunak.
Hazten jarraitzeko, ordea,
proiektuari bultzada ematen
lagunduko diguzuen jendea
behar dugu. Eta zuek ere
abentura honetan bidelagun
izan zaitezten eskatu nahi
dizuegu. Hamaika modu duzu
proiektuarekin bat egiteko:
aldizkarian harpidetu eta jaso
ezazu astero aldizkaria zure
etxean, egunero gure lurraldean
gertatzen denaren berri izateko
alea.eus webgunea bisitatu
dezakezu, sare sozialetan
Alearen jarraitzaile izan eta gure
edukiak partekatu ditzakezu,
zure ezagunen artean
proiektuaren berri eman eta
ALEA irakur dezaten gomendatu
dezakezu...
Baina ez pentsa eskean
bakarrik gatozenik. ALEAk asko

eskainiko dizu jarritako aletxo
horren truke: gure lurraldeko
informazioa gertutik
ezagutzeko aukera izango
duzu, Araban euskalgintzan
bizi dugun loraldiaren berri
izateko aukera izango duzu,
lurralde osoko bazterretan
gertatzen denari buruzko
informazioa bertatik bertara
jasoko duzu, gure
komunitateko kide izanda nahi
duzun informazioa
partekatzeko erakuslehio
paregabea eskainiko dizugu,
lehiaketetan parte hartzeko
aukera izango duzu, sari
bikainak eskuratu ahalko
dituzu, eta, jakina, guzti hori
gurea den hizkuntzan, euskara
hutsean.
Zuk ere Aleakide izan nahi al
duzu? Jar ezazu zure alea, jaso
ezazu zure ALEA.

Mezua harpidedunentzat
Abuztuko opor egunak direla eta, datozen asteetan ez da aldizkaririk argitaratuko.
Hurrengo zenbakia irailaren 6an izango duzue esku artean.
Ondo izan eta laster arte!!
28 ALEA

ALEA
harpidetza
zozketa
Sarean erabiltzen duzu
Arabako ALEA eta orain
papereko aldizkaria jasotzea
gustatuko litzaizuke? Zure
inguruko norbaiti ALEAren
harpidetza eskuratzeko
aukera eman nahi al diozu?
Laboral Kutxaren babesari
esker, ALEAk urte baterako 3
harpidetza zozkatuko ditu.
Parte hartu zozketan, irailaren
3a baino lehen. Zorte on!

www.alea.eus/zozketak

ALEA 29

agenda

Abuztuaren 2tik 31ra
haurrak

Euskararen agenda

laudio Haurrentzako jolasak
Puzgarriak eta Txikigunea Kirikiño
taldearen eskutik.
Igandea 4, 11:00etatik aurrera,
Ugarteko auzoko jaietan.

musika
gasteiz Izaki Gardenak
Konpost eta Orbanak taldeekin
batera. Musikaihoitz jaialdia, GEU
elkartearen eskutik.
Larunbata 3, 19:00etatik aurrera.

kanpezu 'Harpetarra' pelikula
Haurrentzako zinema. Dug harpetarra
eta Urde basurdearen abentura, bi
zibilizazioren arteko lehia.
Ostirala 16, 22:00etan, herriko
plazan.

amurrio Leihotikan
Fears Awars, Marianitos Blai eta
Dantzetan jarrairekin batera.
Larunbata 10, 22:30ean.
txalo produkzioak

antzerkia
Bastida 'Sagartu'
Hika Teatroarekin.
Larunbata 3, 24:00etan, udaletxe
plazan.
gasteiz 'Tira aurrera!'
Panta Rhei taldearekin.
Osteguna 25, 19:00etan, Peñaflorida
plazan.
gasteiz 'GuDua'
Asier Hernandez eta Dorleta
Urretabizkaiarekin.
Osteguna 29, 20:00etan, Falerinan.
gasteiz 'Euskal Herritik kanpo'
Mikel Bermejorekin.
Ostirala 30, 20:00etan, Falerinan.
bertsolaritza
amurrio Bertso saioa
Irati Alcantarilla, Miren Amuriza, Jon
Maia eta Iñaki Viñasprerekin.
Asteartea 13, 20:30ean,
txosnagunean.
30 ALEA

araia 'Zoaz pake santuan'
Araiako Umore Jaialdiak 'Zoaz pake
santuan' lana aurkeztuko du. Begoña
Bilbaok zuzenduta, taula gainean
izango dira Ane Gabarain eta Mikel
Laskurain umore beltzeko lan
honekin. Abuztuaren 14tik 18ra,
hamaika lanek beteko dute jaialdia.
Asteazkena 14, 22:30ean, Arrazpi
Berri jaialdian.

amurrio 'Kalean otso, etxean
uso' antzerkia
Patata Tropikala taldearekin. 2-12
urte bitartean.
Larunbata 17, 19:00etan, San Anton
plazan.
laudio 'Oin handiren semea'
pelikula
Haurrentzako zinema.
Larunbata 29, 22:00etan, Aldai
plazan.

