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INFORMAZIOA

DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNAIRAKASLE PREZIOA

JENDEARI ARRETA EGITEKO 

ORDUTEGIAK  
>
Civivox guztiak 
Astelehenetik larunbatera
9:00-14:00 / 17:00-21:00

Kondestablea 
Igandeak 
Irailaren 15etik aitzina 
9:00-14:00 / 17:00-21:00

Iturrama, Mendillorri,
Sanduzelai 
Igandeetan irekia, 
programazioaren arabera

INSKRIPZIOAK
>
Covid 19tik eratorritako egoera 
dela eta, sarreren salmenta 
fisikoa eta gonbidapenen 
banaketa kendu dira. Jarduera 
guztietan parte hartzeko, hiru 
bide hauetako baten eman 
beharko da izena, jarduera 
bakoitza hasi baino 24 ordu 
lehenago gehienez. 
- Online, Iruñeko Udalaren 
webguneetan (www 
pamplonaescultura.es / www.
pamplona.es ) 

- Aurrez aurre, edozein Civivox 
zentrotara joanda

- Telefonoz, 010 zenbakian 
(948420100an, mugikor batetik 
edo Iruñeaz kanpotik deituz 
gero).  

ORDAINTZEKO ERAK  
>
Banku-txartel bidez ordainduko 
da, aurrez aurre, telefonoz edo 
online. 

DATUEN BABESA
>
Datu Pertsonalak Babesteari 
buruzko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoan 
ezarritakoa betez, jakitera 
ematen dizugu zuk emandako 
datu pertsonalak Iruñeko 
Udalaren “Udal Jarduerak eta 
Zentroak” izeneko fitxategian 
bilduko direla, udal-zerbitzu 
eta -instalazioetarako sarbidea 
kudeatze aldera.
 
Baduzu datuak eskuratu, 
zuzendu, ezabatu eta haien 
kontra egiteko eskubidea, 
idazki bat bidalita fitxategiaren 
arduradunari –Iruñeko Udalari– 
Erregistro Orokorrera (Kale 
Nagusia, 2 – 31001 Iruña), edo 
egoitza elektronikora www.
pamplona.es 

COVID-19 INFORMAZIOA
>
Civivox Sareak bere zentro 
guztiak prestatu ditu ikasturte 
berrirako, aurrera begira 
ere erreferentziazko zentro 
hurbilak izateko asmoz Iruñeko 
herritarrentzat. Horretarako, 
zentro guztietan hainbat neurri 
ezarri dira indarrean diren 
araudi eta gomendio guztiekin 
bat, dela garbiketan, dela 
higienean, dela segurtasunean. 
  
- Zentroan sartzeko, eskuak 
nahitaez garbitu eta tenperatura 
hartuko da.

- Musukoa nahitaez erabiliko 
da, ongi jarrita, jarduerak iraun 
bitartean. 

- Lekuetako edukierak murriztu 
dira.

- Sarreren salmenta eta 
gonbidapenen banaketa fisikoa 
kentzea

- Bertaratzen den jendearen 
erregistroa online, telefonoz 
edota presentziala edozein 
zentrotan.

- COVID-19aren ondorioz 
jarduera bertan behera uzten 
bada, eman ez diren saioei 
dagokien zenbatekoa itzuliko da. 

-Civivox zentroan 30 minutu 
lehenago egotea gomendatzen 
da, kasu bakoitzean sarrera 
mailakatuta antolatzeko. 
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SAXOFONISTAREN ISTORIOAK   EU

>
IPuin kontaketa musikatua  

Iratik, txikitan, segituan ikasi 
zuen oinez, bakarrik jaten... 
Baina ez zuen hitz egiten ikasi. 
Amaia ezagutu zuen arte, eta 
horrek saxofoia bat eskaini eta 
haren bitartez komunikatzen 
hasi ziren. Orain herriz herri 
dabiltza beren musikarekin 
istorioak kontatzen. Entzun 
nahi duzu bidean ikasi 
zutena? 

  AMELI & XIRRIKITUEN JOSTUNEK 
(AMAIA ETA IRATI) 

 URT 16

  

      ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 12:00

     JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 18:00   EU  

 + 3 urte, heldu batek lagunduta

SARASATEREN ALDAPA
>
Bai, ederki dakit hura ez zela 
aldapa, pasealekua baizik, 
Sarasate pasealekua, hain 
zuzen. Baina gustuko tokian, 
badakizue, aldaparik ez, 
eta haren museoa, gainera, 
pasealeku erraza da.

  SERGIO DE ANDRÉS

 URT 28

  

     KONDESTABLEKO CIVIVOXA

 18:00 

 + 4 urte, heldu batek lagunduta

BIDAIA-KOADERNOAK
>
Txontxongiloak

Istorio berriak eta zaharrak 
bizitzaz eta bizitzaren bidaiaz. 
Rodariren ipuin ederrak 
ezagutuko ditugu, Juan 
kristalezkoa; Basoko bidea eta 
Artzain txakurtxoa; Afrikako 
ipuin tradizional bat, Untxia 
eta Lehoia, eta Japoniako 
elezahar bat, Jantzi ikusezina. 
Horra kontakizunak, betiko 
moldean kontatuak, hau da, 
paperezko antzokitxoak, 
txotxongilo lauak eta Pop up 
liburuak erabiliz kontatuak. 

  MANUEL ALIAGA 
(COLECTIVO HUMO)

 URT 30

  

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

 12:00

     JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 18:00 

 + 4 urte, heldu batek lagunduta

THE BELL TOWER 
>
Storytelling. 
Ipuin-kontalaria ingelesez

Peter lives in a big old house. He 
doesn’t like going to the attic, 
because it is dusty, messy and 
there is something weird about 
it. There’s a door that has been 
locked for years there, that 
nobody has opURTd for fear 
of what might appear behind it. 
One day Peter will have to open 
it to save his life...

Peter etxe handi eta zahar 
batean bizi da. Ez du maite 
ganbarara joatea, dena zikina 
eta hankaz gora dagoelako; 
baina, batez ere, han zerbait 
arraroa dagoelako. Ate hori 
urteetan egon da iltzez eta 
giltzez itxia. Inork ere ez du 
atea ireki nahi izan, atzean 
egon zitekeenaren beldurrez. 
Baina egun batez, Peterrek 
atea ireki beharko du, bere 
bizia salbatzeko...

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 URT 09

  

      ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 12:00

     MILAGROSAKO CIVIVOXA 

 18:00 

 + 3 urte, heldu batek lagunduta

 

  

  3€.Aurrez izena emanda.

HITZALDI DANTZATUA. EGUNGO JOERAK 
(DANZ)
>
Jende guztiarendako performance 
pedagogikoa da, baina 12 urtetik 
gorakoei edo heldu batek lagundutako 
haurrei zuzendua. Dantzari batek 
hitza, mugimendua, irudiak eta 
esperientzia profesionala darabiltza 
dantza zer den azaltzeko. Toni 
Jodarren kontakizun berri hau bere 
ohiko moldean etorriko da, erdi 
hitzaldi, erdi ikuskizun. Oraintsuko 
historiaz mintzo zaigu, bai eta 
egungo joerez ere, bere esperientzia 
profesionaletan mugarri izaniko 
maisuak gogora ekarrita. Izan ere, 
egungo dantzaz mintzatzea, arte 
plastikoekiko hibridazioaz eta 
harremanaz mintzatzea da, edo istorio 
eta lurraldeen berrikuspenaz nahiz 
mugimenduarekiko gustuaz, bai eta 
umoreaz ere.   

  EXPLICA DANZA. TONI JODAR 

 URT 16
   

 18:00

 Jende guztiarentzat

LORATEGI SEKRETUA 
  (DANZ) 
> 
Lorategi honi biziaren 
ziklo amaigabea dario, ume 
ttikienen zentzumenak 
sustatuta. Haien aurrean, izan 
ere, ikusizko eta soinuzko 
unibertso bat zabalduko da, 
eraldakuntza etengabean 
ari dena. Unibertso horretan 
utziko dugu gure aztarna, 
gure lorategian utziko dugu 
gure aztarna. Lan poetikoa, 
mugimendu estatikoz eta 
gelditasun dinamikoz osatua, 
dena geldirik baitago eta deus 
ere ez baita gelditzen. 

ARTE ESZENIKOETAKO OH! SARIA 
MUSIKA ORIGINALEKO KONPOSIZIO 
ONENARI

 ZIG ZAG DANZA

 URT 23
   

 18:00

 Lehen haurtzaroa (1 - 4 urte)

HAUR ETA
FAMILIENTZAKO
PROGRAMAZIOA

HAUR ETA 
FAMILIENTZAKO 
ANTZERKIA

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ GEHIAGO

HAUR ETA 
FAMILIENTZAKO 
LANTEGIAK

HAUR ETA FAMILIENTZAKO ANTZERKIA

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ GEHIAGO

   Doan. Aurrez izena emanda.
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EMOZIOAK DANTZARAZTEN
>
Haurrak jostetan arituko dira, primeran pasatuta, eta beren 
sormena mugimenduaren eta jolasaren bidez adierazita eta 
garatuta. Sormenezko dantza eta dantza garaikidea oinarri 
harturik, eta gorputz adierazpenaren, yogaren, jolas librearen 
eta jolas sinbolikoaren kontzeptuak eta tresnak erabiliz; gorputz 
hizkuntza eta adierazmena aberastu eta garatuko ditugu, geure 
gorputzaren esplorazioan eta ezagutzan oinarriturik.

Emozioak dantzarazten 4
>

 AINHOA ITURGAITZ 

 17:00
 18 URT

   
 6-10 urte

  Doan. Aurrez izena emanda

Dinosauroak legamon
>
Dinosauro asko zingira, ibai 
eta bestelako hezeguneetan 
bizi ziren. Jolasean arituko 
gara eta lokatz itsasgarri 
haietan barna mugitzen 
lagunduko diegu… 
Dinosauroen munduak 
liluratzen bazaitu, hauxe duzu 
zure lekua!  

 URT 23
   
 4-6 urte

HAUR ETA FAMILIENTZAKO LANTEGIAK 

  4€. Aurrez izena emanda.

UMETXOENDAKO LANTEGIAK. OIN TTIKI XIKIÑAK, ESKU TTIKI 
MARGOTZAILEAK.
> 
Jarduera plastikoa 12 eta 36 hilabete arteko umetxoentzat. 
Gune egokia da zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna 
ernatzeko eta jakin-mina bultzatzeko. 

 ELENA ERASO, ART&PEQUES 

 11.00 -11.45 
 
10 leku (4 umexto + 4 heldu laguntzaile)

Footprints 
> 
1, 2, 3… eskuak eta oinak mugimenduan, musikak eta tenpera 
kolorearen indarrak gidatuta. Zatoz eta igo mihise batera, zure 
zain baitaude! 

 URT 16
   
 24 - 36 hilabete

SORMEN-LANTEGIAK 
FAMILIARTEAN. "IPUINAK 
ILUSTRATZEN." 
>
Jarduera plastikoa 
familiartean. Arte 
plastikoetako hainbat baliabide 
landuko ditugu irudimena 
akuilatzeko eta gure alderik 
sortzaileena indartzeko, 
ipuina sortzeko prozesuan. 

 DIANA ARBONIÉS, LA CRAFETERA

 11.00-13.00 

 6-11 urte

 
8 leku (4 haur + 4 heldu laguntzaile)

Nire koloreen ipuina EU 

>
Pertsonaia xume baten bidez, 
koloreei, haien familiei eta 
haiengandik hautematen 
ditugun sentsazioei buruzko 
ipuin bat egingo dugu 

 URT 09
   
 6-11 urte

Nire koloreen ipuina
>
Pertsonaia xume baten bidez, 
koloreei, haien familiei eta 
haiengandik hautematen 
ditugun sentsazioei buruzko 
ipuin bat egingo dugu. 

 URT 30
   
 6-11 urte

LANTEGIAK: EBOLUZIO-LERROAK. MUNDU TXIKIAK FAMILIARTEAN 
SORTZEA. JOLASA ETA ARTEA LEHEN HAURTZAROAN.
>
Familiarteko jarduera plastikoa, 4 eta 6 urte arteko haurrentzat. 
Agertoki txikiak sortuko dira jolasteko eta istorioak kontatzeko, 
irudimena eta sormena suspertuta. 
Gomendagarria da familia bakoitzak tratatu beharreko gaiari 
buruzko bere iruditxoak ekartzea (jostailuak), sortuko ditugun 
agertokietan haiekin jolasteko. 

 ELENA ERASO, ART&PEQUES 

 11.00-12.00 
 
10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)

 4-6 urte
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MAKER 
EREMUA

 Aurrez izena       
       emanda.

MAKER OSTEGUNA: 
IKASGELA IREKIAK

EGITEN ARI DIREN 
MAKER PROIEKTUA

IKASGELA IREKIA: IKUS-
ENTZUNEZKOA
>
Ikus-entzunezko edukirako 
trebetasunak eta garapena 
lantzeko. Hau da, aurre-
ekoizpena, grabazioa, edizioa, 
muntaketa eta postprodukzioa 
barnebiltzen duen guztia. Gunean 
honelakoak daude: kamerak, 
lan-estazioa, edizio-tresnak, 
pantaila-argazkiak, chroma, 
mikrofonoak eta edizio-softwarea. 
Ikus-entzunezko edukia, online 
kanalak, film laburrak, bideo 
dokumentala sortzeko, bai eta 
elkarteak eta herritar jarduerak 
sustatzeko ere. 

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

 URT 21  
BIDEOAK EDITATU ETA MUNTATZEA: 
BIDEO-KLIPAK MOZTU ETA 
MUGITZEAZ HARATAGO

  
 17:30 - 20:30

7 Leku

IKASGELA IREKIA: MUSIKA
>
Zatoz zure instrumentuak 
eta pistak grabatzera, fase 
guztietan eduki musikala 
errazago sortzeko. Lekuan 
denetariko gauzak daude: 
soinu-materialak, mahai 
digitala, gitarra, bateria, 
mikrofonoak, teklatua, etab.. 
Leku aproposa grabazioak, 
edizioak eta masterizazioak 
egiteko eta askotariko 
ekoizpen-lanak sortzeko. 

     JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 URT 28  
PODCASTA EGITEA

  
 18:00 - 20:30

7 Leku

JUEVES MAKER: 
AULAS ABIERTAS
>
Son espacios apoyados en profesionales de los tres ejes Maker, donde se 
explica el manejo de los diferentes materiales disponibles, la normativa, 
los cursos, actividades y los proyectos Civivox. También es un lugar 
para el asesoramiento y consultoría enfocado a la presentación de la 
Convocatoria de Proyectos ciudadanos, así como un punto de encuentro 
y foro de creativos e inquietos que quieran participar en el espacio Maker 
utilizando el equipamiento, individualmente, con amigos o en comunidad.

Dirigido a Helduak y jóvURTs a partir de 14 urte, o menores de 14 en 
compañía de una persona adulta

IKASGELA IREKIA: ELEKTRONIKA ETA 
3D INPRIMAKETA
>
Inprimatu zure ekoizpenak 3D-n. 
Sortu, ikasi eta programatzeko 
gune bat da, Raspberry eta 
Arduinoko aplikazio praktikoak 
eta informatika erabilita, bai eta 
objektuak 3D inprimagailuekin 
diseinatu, sortu, praktikatu eta 
eraikitzeko gune bat ere. Gunean 
honelakoak daude: hardware 
libreko kitak, elektronika, 3D 
inprimagailuak, eta elektronika 
nahiz informatika arloko 
fabrikazio eta prototipoetarako 
behar diren ordenagailuak eta 
bestelako elementuak.  

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 URT 14 
3D INPRIMAKETA MATERIALAK 
ETA PROFILAK

  
 18:00 - 20:30

7 Leku

EGITEN ARI DIREN MAKER PROIEKTUAK
> 
Civivox programazioari zeharkakotasunez loturiko proiektuak. Proiektu horietan parte 
hartzearekin batera, “Maker Ikasgela Irekietan” ere aritu gaitezke eta, era berean, gaitasun teknikoa 
eta ezagutza handitzeko parada dugu alorrez alor ematen diren ikastaroen bidez. Era berean, posible 
da herritar proiektuetarako deialdi irekian parte hartzea, Civivox programazioan proiektu berriak 
txertatzeko. 
Argibideak www.maker.redcivivox.es webean
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ARTE 
BIZIAK

DANZ: DANTZA-
GUNEA

URTARRIJAZZ ’21. 
HEMENGO JAZZAZ 
BETERIKO URTARRILA

SARASATEREN 
ONDAREA

IGANDEKO MUSIKAK

Momentos Meraki 
>
Meraki (hitz grekoa): “Zerbait maitasunez eta sormenez 
egitea da, arima jarrita”.  
 
Momentos Meraki da Atena Arte Konpainiak 
eszenaratuko duen lan berriaren izena. Meraki- 
emakume-begirada izenburuko margolan-
erakusketan inspiraturik dago, hau da, gure arte 
eszenikoetako ikasleek 2019an sortutako bilduman.  
Orain, Momentos Meraki lanaren bidez, Atena Arte 
Konpainiak mugimendura eraman du hasierako 
ideia plastikoa, ahalduntzea terminoaren eraldaketa 
eszenan aurkeztuta, betiere terminoa honela ulertuta: 
banaketa ekitatibo bat da, baina ardatza ez da 
emakumeari boterea ematea, baizik eta besteak beren 
boterearen zati bat uztea, pertsona guztien arteko 
oreka eta inklusioa bilatzeko. Horrela, espazio-giro 
ezberdinetan bidaia eginez, gonbitea egiten zaio 
ikusleari emakumeak artearen munduan urteen 
joan-etorrian duen eginkizunaz. Aldi berean, eszena 
bera ispilu bihurtuko da,  eta horrela, gizartearen 
kontzeptualizazio berri horren isla eta ikuspegia 
erakutsiko zaizkio besteari, ikusleari, alegia.

 ATENA ARTE KONPAINIA 

 URT 21 
 

 19:30

HAURRENDAKO PROGRAMAZIOA

Hitzaldi dantzatua. Egungo joerak
> 
Jende guztiarendako performance 
pedagogikoa da, baina 12 urtetik 
gorakoei edo heldu batek lagundutako 
haurrei zuzendua. Dantzari batek hitza, 
mugimendua, irudiak eta esperientzia 
profesionala darabiltza dantza zer den 
azaltzeko. Toni Jodarren kontakizun 
berri hau bere ohiko moldean etorriko 
da, erdi hitzaldi, erdi ikuskizun. 
Oraintsuko historiaz mintzo zaigu, bai 
eta egungo joerez ere, bere esperientzia 
profesionaletan mugarri izaniko maisuak 
gogora ekarrita. Izan ere, egungo 
dantzaz mintzatzea, arte plastikoekiko 
hibridazioaz eta harremanaz 
mintzatzea da, edo istorio eta lurraldeen 
berrikuspenaz nahiz mugimenduarekiko 
gustuaz, bai eta umoreaz ere.  

 EXPLICA DANZA. TONI JODAR  

 URT 16 
 

 18:00

 Jende guztiarentzat

Jardín secreto  (DanZ)
> 
Lorategi honi biziaren ziklo amaigabea 
dario, ume ttikienen zentzumenak 
sustatuta. Haien aurrean, izan ere, 
ikusizko eta soinuzko unibertso bat 
zabalduko da, eraldakuntza etengabean 
ari dena. Unibertso horretan utziko dugu 
gure aztarna, gure lorategian utziko dugu 
gure aztarna. Lan poetikoa, mugimendu 
estatikoz eta gelditasun dinamikoz 
osatua, dena geldirik baitago eta deus ere 
ez baita gelditzen. 

ARTE ESZENIKOETAKO OH! SARIA MUSIKA 
ORIGINALEKO KONPOSIZIO ONENARI

  ZIG ZAG DANZA  
 URT 23 

 

 18:00

 1- 4 urte , heldu batek lagunduta

 
 

  3€. Aurrez izena emanda eta ordainketa       
          bakarra bi saioetarako. 

Trabajos en proceso (cara B)
>
Faktoría International Choreographic 
Centre zentroko talde batzuk egiten 
ari diren –prozesuan dauzkaten- 
lanen erakustaldi esperimentala. 
Dantza garaikideko sorkuntzarako 
eta irakaskuntza profesionaletarako 
zentroa da.

Lan horiek jendaurrean aurkeztuko 
dira publikoarekin elkarreragiteko. 
Ikusleak, horrela, sormenezko eta 
adierazpenezko prozesuan inplikatuko 
dira. 
 

 LA FAKTORÍA INTERNACIONAL 
CHOREOGRAPHIC CENTRE

 URT 13 

 URT 20 

 19:30

DANZ: DANTZA-GUNEA

Me. Laura Palmer
>
Laura Morales dantzari 
eta sortzaile polifazetiko 
sevillarraren azken lanak 
Twin Peaks 90eko telesail 
ezagunetik edan du. Me. 
Laura Palmer, beraz, 
generoaz, emakumeaz eta 
haren emantzipazioaz mintzo 
zaigu, eta kontatzen digu 
nola hilketa batek jartzen 
duen agerian hiri batek bere 
giza mekanismoen bidez 
duen egiazko nortasuna. 
Artista andaluziarrak eta 
haren konplizeak, hots, 
Julius Gilbert polifazetikoak, 
telesaileko zinematografia 
erabili dute metodologia gisa 
lan honetarako, telesail hori 
izan baitute inspirazio-iturri, 
bai pertsonaiak sortzeko, 
bai giroa, soinu-banda eta 
eszenografia sortzeko.
Me. Laura Palmer ikerlan 
bat da giza gorputzak 
zapalkuntzazko harreman 
baten aurrean garatzen 
dituen kualitate fisikoei 
buruz. Horrela, presio fisikoa 
eragiteko aukera ugari sortzen 
dira, murrizketa-ekintza 
horrek giza gorputz osoari 
nola eragiten dion ikusteko.

 LAURA MORALES / JULIUS 
GILBERT 

 URT 14 
 

 19:30
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URTARRIJAZZ ’21. HEMENGO JAZZAZ BETERIKO 
URTARRILA

   Doan. Aurrez izena emanda.

 KONTZERTUAK

Zugardi Rag Band
>
Zugardi Rag Band taldean metalezko haize- eta zur-
instrumentuak jotzen dituzte, bai eta perkusioa eta ahotsa ere. 
12 musikari dira, Zizur Nagusikoak, Iruñekoak, Atarrabiakoak, 
Barañaingoak, Antsoaingoak eta Burlatakoak. XX. mendeko 
20ko eta 30eko hamarkadetako music hall-aren klasikoak 
ematen ditu, eta errepertorioan ere, Broadwaygo musikalen 
urrezko garaiko printzak (Ziegfield Follies, adibidez) eta zuzeneko 
musika-ikuskizunak. Bestelako generoak ere lantzen ditu, 
hala nola ragtime, hau da, jazzaren jatorrian kokaturik dagoen 
generoa eta beti arrakasta handia izan duena 1899an agertu 
zenetik, bai eta jazza, bluesa eta tangoa ere.  

ZUGARDI RAG BAND irabazi-asmorik gabeko Zugardi Big 
Band Musika Elkartearen instrumentu-talde bat da. Honatx 
taldekideak: Maite Iriarte (ahotsa), Alejandro Arbea (zeharkako 
txirula), Uxue Roncal (klarinetea), Helia Úriz eta Iñaki Jiménez 
(tronpetak), Fefa González eta Martin A. De Goñi (saxofoi altuak), 
Carlos Beloki (saxofoi tenorra), Héctor Pérez eta Peio Sagaseta 
(tronboiak), Natxo Otaola (banjo/gitarra), eta Xabier Valencia 
(bateria), Daniel Marín (perkusioa) eta Ignacio Fdez. Galindo (tuba 
eta zuzendaritza)

  ZUGARDI RAG BAND
 URT 08 

 19:30 

Juanma Urriza Laukotea: Mamel 
>
Juanma Urriza Laukotea 
proiektua 2018an jarri zen 
abian eta Mamel diskoaren 
bidez gorpuztu zen. Urrizaren 
esanetan, diskoa “esker onez 
eta maitasunez beterik dago 
nire bizitzan aztarna utzi 
duten pertsona guztiekiko eta 
gertakari guztiekiko. Jaione 
gure lehengusina 31 urteko 
emakume bat da, txikitatik 
desgaitasun intelektual 
bat daukana eta musika 
sentitzeko oso modu berezia. 
Harentzat, ni “Mamel” naiz.
“Mamel” oroitzapen-album 
bat da. Pertsonen, lekuen, 
uneen… oroitzapenak; familia 
oroitzapenak, edota folklore, 
lur eta sustraien gaineko 
oroitzapenak; oroitzapenak 
bertan zeuden eta musikaren 
bidez moldatu dira. 
Errepertorioan sorta ederra 
dago kolore musikaletan; 
badira jatorrizko gaiak, 
tradizionalak eta pop-rock 
bertsioak. 
 
Juanma Urriza (bateria 
eta konposizioa); Satxa 
Soriazu (pianoa); Kike Arza 
(kontrabaxua); Alberto Arteta 
(saxoa).

  JUANMA URRIZA LAUKOTEA
 URT 15 

 19:30

Mikel Andueza eta Javier López Jaso: Topaketak 
>
Sonoritate eta musika-bide berriak miatu 
beharrak eta ikusminak bultzaturik sortua da 
bikote hau, oso ibilbide ezberdineko (aurkakoak 
ere) bi musikarik osatua, baina jazzaren eta 
berrikuntzaren lotura komunak baturik, betiere 
inola ere ihes egin gabe musikaren eta jazzaren 
tradiziotik. 

Giro iradokitzaileak eta xehetasunez beterikoak; 
melodia eta erritmo tradizionalak, brasildarrak, 
folklorikoak…; introspekzioa eta tradizioa 
harmonien oinarrietan, erritmo iradokitzaileak 
eta limurtzaileak… horren guztiaren ondorioa 
sonoritate eta giro sorta ederra da. 
Ia atsedenik eta arnasarik gabeko gaualdia; 
errepertorioa kalitatezkoa, ederra eta poetikoa, era 
berritzailean eta ezohikoan joa.

Mikel Andueza (saxofoiak) eta Javier López Jaso 
(akordeoia)
 

 MIKEL ANDUEZA ETA JAVIER LÓPEZ JASO
 URT 22 

 19:30

Miguel Villar Quartet:Apátrida 
>
Miguel “Pintxo” Villarrek luxuzko laukote 
bat ekarriko digu. Hona hemen kideak: Toni 
Saigi, pianista gazte bikaina; Marc Cuevas, 
eszenako kontrabaxu-jotzailerik sendoen eta 
mugituenetako bat; eta Oriol Roca, bateria-
jotzaile irudimentsu eta pertsonala. Taldeak 
Miguel Villarren konposiziorik freskoen 
eta sakonenak jotzen ditu; azken buruan, 
konposizioak halako hari bat dira kideen 
arteko sormena eta lotura sortzen uzteko. 
Hortxe daude prestakuntza ezberdineko 
musikariok urteetan elkarrekin egindako 
grabazio eta emanaldi ugariak, haien artean 
dagoen kidetasun musikal izugarriaren 
erakusgarri. Batasun horren emaitza bere 
ederrean ageri da zuzeneko saioetan, zirraraz, 
bizitasunez eta ustekabez beteriko saioak 
baitira, eta musikari bakoitzak konplexurik 
gabe eta askatasunez agertzen du bere 
ikuspegi musikala. 

Oraingo honetan, eta laukoteko musikariek 
lagundurik, Apátrida aurkeztuko du bere 
jaioterrian, hots, 2019an argia ikusi zuen 
disko-lana, jazza maite dutenek bikain 
hartutakoa.  

Miguel “Pintxo” Villar (saxoa); Toni Saigi 
(pianoa); Marc Cuevas (kontrabaxua); eta Oriol 
Roca (bateria).
 

 MIGUEL VILLAR QUARTET
 URT 29 

 19:30
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SARASATEREN ONDAREA

   Doan. Aurrez izena emanda.

IGANDEKO MUSIKAK

   Doan. Aurrez izena emanda.

HAURRENDAKO IPUIN-KONTALARIA

Sarasateren aldapa 
>
Bai, ederki dakit hura ez zela aldapa, pasealekua 
baizik, Sarasate pasealekua, hain zuzen. Baina gustuko 
tokian, badakizue, aldaparik ez, eta haren museoa, 
gainera, pasealeku erraza da. 

  SERGIO DE ANDRÉS

 URT 28

  

 18:00 

 + 4 urte, heldu batek lagunduta

 

SARASATEREN MATINÉEAK

Beatriz Pomés, txirula- Alicia Griffiths, harpa 
>
Bisita-entzunaldia, Pablo Sarasatek Iruñeko bizitza 
musikala nola sustatu eta bultzatu zuen gogora 
ekartzeko. Izan ere, Sarasatek antolatutako matinée 
musikalek estatuko zein nazioarteko konpositore 
bikainak erakarri zituzten eta, haien arrimuan, 
hainbat mugarri gertatu ziren musika arloan. 
Ziklootan, kontzertu horien funtsa berreskuratuko 
dugu, orduko errepertorio berbera emanda. Horrela,  
besteak beste, Pablo Sarasate, Saint-Saëns, Massenet, 
Barbieri, Verdi, Rossini eta Gounod konpositoreen 
lanak entzunen ditugu.  

Frantziako konpositore handiak 

 TXIRULA ETA HARPA 

 URT 24

  

 12:00-12:30 
 
12 plazas

 Helduak

Oboea ganbera musikan.  
>
Oboe, klabe eta hari-laukotearen 
kontzertua

Kontzertuan, hainbat musika-estilo 
ikusiko ditugu, non oboea protagonista 
da.' Couperinen (Les Goûts-réünis-en 
11. kontzertuko 8 mugimenduak), W. 
A. Mozarten (oboe eta hari laukotea) 
eta J.S.ren obrak joko dira. Bach (oboe 
d’amorerako kontzertua)

  SILVIA ESAIN (OBOE BAKARLARIA), CHARO 
INDART (KLABEA), MIKEL IBÁÑEZ (BIBOLINA), 
MADDI ARANA (BIBOLINA), ANE AGUIRRE 
(BIOLA) ETA JUAN EMME (BIOLONTXELOA).

 URT 17

  

 12:00 

 Helduak

HITZALDIAK

   Doan. Aurrez izena emanda.

Big Bands eta talde handiak: jazza formatu handian
>
Big Bandez mintzatzea jazzaren historiaz mintzatzea 
da. Hitzaldian, big banden eta talde handien historia 
aipatuko da, bai eta jazz arloko sorkuntza planteatzeko 
modua ere. Ia jazzaren hastapenetatik abiatu eta gaur 
eguneraino iritsiko da. Duke Ellington, Count Basie, 
Woody Herman, Sun Ra, Maria Schneider eta beste 
artista batzuen soinuak entzunen ditugu, bai eta haien 
gainean hitz egin ere.  
 

  PACHI TAPIZ
 URT 12 

  19:30 
 

Charlie Parker: oso gora hegan egindako txoria
>
2020an, Charlie Parker, “Bird”-en jaiotzaren 
mendeurrena bete da. Musikaria azkar bizi, gazte 
hil eta iraultza ekarri zuen jazzera. Hitzaldian, 
haren ibilbidea gogoratuko dugu, bai eta unerik 
nabarmenetako batzuk entzun ere. 
 

  PACHI TAPIZ
 URT 19 

  19:30

Josetxo Goia-Aribe: Sarasateraz 
>
Pablo Sarasate konpositore eta biolin-
jotzaile iruindarraren bizitzaren eta 
obraren azterketa sakon batetik abiatuta, 
haren konposiziorik ezagunenetako 
batzuk hartu eta haien inguruko 
irakurketa garaikide bat egin eta sortuko 
da, agerian utziz borondate hausle eta 
lotsagabea arteari dagokionez.
Idatzitakoaren eta konposatutakoaren 
forma eta gauzatzea ez da biolin-
jotzaile baten ardura izanen –hala 
pentsa litekeen bezala–; aitzitik, saxofoi 
tenor, piano, kontrabaxu eta perkusio 
banak eginen dute lan hori.  Proiektu 
berri honetan, tokia dute bai Musika 
Modernoa izenekoak, bai Jazzak, bai 
Musika Berriek barne hartzen dituzten 
aldagai estetikoetako askok. Era berean, 
lekua dauka Josetxo Goia-Aribe iruindar 
saxofoi-jotzaile eta konpositorearen 
talentuak; Sarasateraz honen alma 
materrak, alegia.
Azken buruan, garapen eta prestatze 
garaikidea, jazza hizkuntza gisa 
harturik, eta tradizioa eta oroimena, 
abiaburu harturik. Lotsagabekeria 
musika eginik.

Josetxo Goia-Aribe (saxo tenorra); Javier 
Olabarrieta (pianoa); Josemi Garzón 
(kontrabaxua); eta Gonzalo del Val 
(bateria).
 

  JOSETXO GOIA-ARIBE
 URT 30 

  19:30 
 

  3€. Aurrez izena emanda.
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ZINEMA

  Doan. 
         Aurrez izena emanda.  

ZINEMAKO HEROIAK

IKUSI, ENTZUN, TXALO 
EGIN...

ZINEMAKO HEROIAK
ZINE-FORUMA
>  
Zinemak erreferenteak eta iruditeriak sortzeko 
gaitasuna dauka. Guganaino iristen diren film 
gehienek desberdintasunean oinarritutako 
genero-estereotipo eta -rolak indartzen 
dituzte. Zikloan, filmen bidez, zinema beste 
ikuspuntu batetik ikusiko dugu, hau da, 
bestelako erreferente batzuen behaketa eta 
haien gaineko elkarrizketa ahalbidetuko 
dizkigu, emakumezkoen film-unibertsoaren 
aberasgarri.

 ZIKLO-KOORDINATZAILEA: MARÍA CASTEJÓN

     ITURRAMAKO CIVIVOXA

   

     CIVIVOX  SANDUZELAI

 
 Helduak

GIRLHOOD (BANDE DE FILLES)
>  
Gillian Armstrong. AEB. 1994. 119'. Drama 
erromantikoa

Girlhood filmak Marieme nerabearen 
bizitza kontatzen du. Familia- eta eskola-
ingurune zapaltzailetik askatu nahirik, neska 
errebeldeen banda  batean dabil arauei aurre 
egiteko. Girlhood, oroz gain, nork bere burua 
aurkitzeko istorio bat da, ikaskuntza- eta 
independentzia-istorio bat, eta gazte eta beltza 
izateak berarekin dakarren eta esan nahi 
duen guztiaren  istorioa. Tomboy txalotuaren 
ondotik, eta protagonistek dauzkaten 
zailtasunak eta oztopoak ezaguturik, 
Céline Sciammak filmatutako filma erabat 
konprometitua dago neska nerabeekin eta 
haiek bizi diren Frantziako auzo pobreekin, 
samurtasunezko begirada pausatuta.

     ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URT 11

   

     CIVIVOX  SANDUZELAI

 URT 19

 

 18:00

EL GOLPE
>  
George Roy Hill. AEB 
1973. 129’ Intriga

Chicago, hogeita 
hamarreko urteak. Bi 
iruzurgilek lankide 
zahar eta maite baten 
heriotza mendekatu 
nahi dute, gangster 
ahaltsu baten 
aginduz eraildakoa. 
Horretarako, 
plan burutsu eta 
korapilatsu bat 
pentsatuko dute, 
adiskide eta ezagun 
guztiek lagundurik.  

     MENDILLORRIKO 
CIVIVOXA

 URT 19

 

 19:00

Helduak

IKUSI, ENTZUN, 
TXALO EGIN...
>  
Retina Nafarroarekin 
elkarlanean. 
Irisgarritasun 
unibertsalaren 
programa.

HITZALDIAK

 Doan. 
Aurrez izena emanda.

DENBORAREN 
KUDEAKETA ETA BIZI-
KALITATEA

EMOZIOAK: ALDAKETEEI 
AURRE EGITEKO 
IKASTEA

DENBORAREN KUDEAKETA ETA BIZI-
KALITATEA

30 ORDUKO EGUNAK BEHAR DITUZU? 
>
Batzuetan iruditzen zaigu ez dugula 
denborarik nahi dugun guztia egiteko. Eta 
benetan axola zaizkigun gauza batzuk egin 
gabe geratzen zaizkigu. Gure bizi-kalitatea 
hobetzeko, garrantzian jarri behar dugu 
arreta.

 ANA APESTEGUÍA
 19 URT

 

 19:00 

 Helduak

EMOZIOAK: ALDAKETEEI AURRE 
EGITEKO IKASTEA 

ALDAKETEI AURRE EGITEKO BALIABIDE 
PSIKOLOGIKOAK EU 

>
Aldaketak gure bizitzara abisatu gabe datoz 
askotan, erabatekoak eta bortitzak  dira 
batzuetan,  NON, NOIZ eta NOLA  gertatuko 
diren aukeratu ezin badugu ere, ZER egin 
dezakegun gure esku dago maila batean. 
Nola egokituko garen eta zer ikas dezakegun 
ere erabaki dezakegu.

 UNAX FLORES
 URT 13

  

 19:00 

 Helduak

ESTRESA KONTROLATZEA ETA 
LASAI BIZITZEA
>
Aldaketa orok, onuragarria 
izan, kaltegarria izan, estresa 
sortzeaz gain, egokitzapen 
mekanismo bat eragiten 
du eta, era berean, oreka/
desoreka pertzepzio bat 
pizten digu inguruneak 
inposatzen dizkigun 
betebeharren gainean eta 
haiei aurre egiteko dauzkagun 
gaitasunetan. Oreka hori 
desdoitua dagoenean, “ez nago 
gehiagorako…”, “ia nireak egin 
du” eta gisako esaldiek  gure 
pentsamendua eta jarrera 
gidatzen dituzte, eta gainera, 
kontrolik eza eta urduritasun 
emozioak sortzen dituzte. 

 UNAX FLORES
 URT 20

  

 19:00 

 Helduak
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PROIEKTU PARTE 
HARTZAILEAK

 Doan. 
Aurrez izena emanda.

IRAKURKETA-TALDEAK

JARDINES EN AUZOLAN
 

IRAKURKETA-TALDEAK

IRAKURKETA-TALDE BARNERATZAILEA
>
Nafarroako Down Sindromea Elkartearekin elkarlanean Irakurketa-
talde barneratzailea, hamabostean behingoa, helduentzat, oro har, eta 
desgaitasun intelektuala edo Down Sindromea duten pertsonentzat.

NAFARROAKO DOWN SINDROMEA ELKARTEKO PROFESIONALEK DINAMIZATUA 

     MILAGROSAKO CIVIVOXA
  URT 12
URT 26

  

 12:00 – 13:00
 Helduak.

IRAKURKETA ERRAZEKO TALDEA
>
Irakurketa errazeko taldea talde integratzailea da. Hilean behin biltzen da 
eta hainbat gaitasunetako jendeak parte hartzen du. Irakurketa errazera 
egokitutako irakurgaiak erabiltzen dira. Gafax de Escribir eta Anfas 
erakundeekin elkarlanean. 

  BEATRIZ CANTERO

     ITURRAMAKO CIVIVOXA
 URT  14

  

 11:00-12:00

 Helduak.

LORATEGIAK AUZOLANEAN
>
Hamabostean behingo lantegia, 
balkoi eta lorategien diseinua landuko 
dugu aurreko edizioetan lortutako 
ezagutzak gure etxeetara eramateko. 
Auzorako lorategi bat ere egingo dugu.

 VIVEROS SUSTRAI 

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

DATAK ETA ORDUTEGIAK JARDUERARA 
EGOKITUKO DIRA, PARTE-HARTZAILEEKIN 
ADOSTUTA.

 Helduak

GOGOAN AL DITUZU IRUDI HAUEK?
ARGAZKI-ERAKUSKETA
>
Alarma-egoeraren ondorioz eta egungo COVID-19aren inguruko 
osasun-alarmak eraginda, erakusketa-guneak itxita eta hutsik egon ziren 
hainbat hilabetez. Zehazki, Zabalguneko, Juslarrochako, Iturramako, 
Milagrosako eta Sanduzelaiko erakusketa-guneak izan dira. Orain, 
behar den zuhurtasunez eta osasun-berme guztiak harturik, Iruñeko 
hainbat lekutan ateratako argazkiak jarri dituzte ikusgai, hiriaren hiri-
garapenaren eta egungo hirigintzaren erakusgarri.  
Udal Agiritegiko irudiak dira, kasuan kasuko Civivox zentroak eta auzoak 
kontuan harturik hautatuak. Kontuan hartu dira, halaber, zentroak 
kokaturik dauden lekuek dauzkaten berezitasunak.
Azken 4 hamarkada hauetako 225 argazki dira, aurreko hiri-errealitateak 
gogora ekartzeko eta berriki joan zaigun iraganaren eta egun hirian 
egindako esku-hartzeen arteko alderaketa egiteko.  

Eta argazki sorta bat online: www.pamplonaescultura.es.

   ZABALGUNEA, ITURRAMA, JUSLARROCHA, MENDILLORRI, MILAGROSA ETA SANDUZELAI.

 AZAROAREN 5ETIK URTARRILAREN 12RA

ERAKUSKETAK 

GOGOAN AL DITUZU 
IRUDI HAUEK?
ARGAZKI-ERAKUSKETA

FOKATU IRUÑEA 2020

 

FOKATU IRUÑEA 2020 
> 
Saritutako argazkien erakusketa eta 2021. urteko udal-egutegirako 
irudien selekzioa, Fokatu Iruñea 2020 lehiaketako epaimahaiak 
aukeratuak. Parte-hartzaileek, beren ikuspegitik, eskeintzen digute gure 
hiriaren begirada pertsonala.

 ABENDUAREN 21TIK URTARRILAREN 17RA
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8 OSTIRALA
19:30 Sanduzelai
Zugardi Rag Band
> 12 ORR - Kontzertua

9 LARUNBATA
 11:00 Iturrama
Nire koloreen ipuina   EU

> 7 ORR -  Familientzako lantegia

 
12:00 Zabalgune
The Bell Tower
> 5 ORR - Ipuinak, 
magia eta askoz gehiago

18:00 Milagrosa
The Bell Tower
> 5 ORR - Ipuinak, 
magia eta askoz gehiago

11 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Girlhood (Bande de filles)
> 16 ORR - Zine-foruma

12 ASTEARTEA
19:30 Sanduzelai
Big Bands eta talde handiak: jazza 
formatu handian
> 14 ORR - Hitzaldia

13 ASTEAZKENA
19:00 Juslarrocha
Aldaketei aurre egiteko baliabide 
psikologikoak   EU
> 17 ORR - Hitzaldia

19:30 Iturrama
Trabajos en proceso (cara B)
> 10 ORR - Dantza

14 OSTEGUNA
19:30 Iturrama
Me.Laura Palmer
> 10 ORR - Dantza

15 OSTIRALA
19:30 SANDUZELAI
Juanma Urriza Laukotea: Mamel
> 12 ORR - Kontzertua

16 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Footprints
> 6 ORR -  Familientzako lantegia

12:00 Zabalgune
Saxofonistaren istorioak 
> 5 ORR - Ipuin 
kontaketa musikatua

18:00 Juslarrocha
Saxofonistaren istorioak   EU

> 5 ORR - Ipuin 
kontaketa musikatua

18:00 Iturrama
Hitzaldi dantzatua. Egungo joerak
> 4 eta 11 ORR -

Haurrendako dantza

17 IGANDEA
12:00 Kondestable
Oboea ganbera musikan
> 15 ORR - Kontzertua

18 ASTELEHENA
17:00 Milagrosa
Emozioak Dantzarazten 4
> 7 ORR -  Haur eta 
familientzako lantegia

19 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Girlhood (Bande de filles)
> 16 ORR - Zine-foruma

19:00 Mendillorri
El golpe
> 16 ORR - Zine-foruma

19:00 Milagrosa
30 orduko egunak behar dituzu? 
> 14 ORR - Hitzaldia

19:30 Sanduzelai
Charlie Parker: oso gora hegan 
egindako txoria
> 14 ORR - Hitzaldia

20 ASTEAZKENA
19:00 Juslarrocha
Estresa kontrolatzea eta lasai 
bizitzea
> 14 ORR - Hitzaldia

19:30 Iturrama
Trabajos en proceso (cara B)
> 10 ORR - Dantza

21 OSTEGUNA
19:30 Iturrama
Momentos Meraki
> 11 ORR - Dantza

22 OSTIRALA
19:30 Sanduzelai
Mikel Andueza eta Javier López 
Jaso: Topaketak
> 13 ORR - Kontzertua 

23 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Dinosauroak Legamon
> 6 ORR - Familientzako lantegia

18:00 Iturrama
Lorategi sekretua (DanZ)
> 4 eta 11 ORR -  
aurrendako dantza

24 IGANDEA 
12:00 Kondestable
Frantziako konpositore handiak
> 15 ORR - Kontzertua

28 OSTEGUNA
18:00 Kondestable
Sarasateren aldapa
> 5 eta 15 ORR - Haurrendako 
ipuin-kontalaria

29 OSTIRALA
19:30 Sanduzelai
Miguel Villar Quartet Apátrida
> 13 ORR - Kontzertua 

30 LARUNBATA
11:00 Iturrama
Nire koloreen ipuina
> 7 ORR -  Haur eta 
familientzako lantegia

12:00 Milagrosa
Bidaia-koadernoak

> 5 ORR -  Txotxongiloak

18:00 Juslarrocha
Bidaia-koadernoak
> 5 ORR -  Txotxongiloak

19:30 Sanduzelai
Josetxo Goia-Aribe: Sarasateraz
> 14 ORR - KontzertuaAG

EN
DA

 UR
TA

LIR
RA


