AURKIBIDEA

INFORMAZIOA
JENDEARI ARRETA EGITEKO ORDUTEGIAK
>

ORDAINTZEKO ERAK
>

COVID-19 INFORMAZIOA
>

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

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

Kondestablea
Igandeak
9:00-14:00 / 17:00-21:00

DATUEN BASEA
>

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.

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).

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

- 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.

> HAUR ETA
FAMILIENDAKO
PROGRAMAZIOA

4-11

> MAKER EREMUA

11-17

> ARTE BIZIAK

18-23

> ZINEMA

24-25

> HITZALDIAK

26-27

> PROIEKTU PARTEHARTZAILEAK

28-30

> ERAKUSKETAK

31

IRAKASLEA /
ARTISTA

DATAK

ORDUTEGIA

PREZIOA

ASTEKO EGUNA

HAUR ETA FAMILIENDAKO ANTZERKIA

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ
GEHIAGO

Doan. Aurrez izena emanda

IpuinKantariak/CantaCuentos

Doan. Aurrez izena emanda.

EL VIAJE DE LUDWIG (IME. IRUÑA MUSIKA EKINTZA)

>

HAUR ETA
FAMILIENDAKO
ANTZERKIA

HAUR ETA
FAMILIENDAKO
ANTZERKIA
IPUINAK, MAGIA ETA
ASKOZ GEHIAGO
HAUR ETA
FAMILIENDAKO
LANTEGIAK
PUNTO DE VISTA
JAIALDIA

KONTATZEN ETA ABESTEN DUENAK, BERE GAITZA UXATZEN DU
/ QUIEN CUENTA Y CANTA, SU MAL ESPANTA
>

MAGIC LOVE

Abentura-kontzertu bat, Irene de Juan pianistak gidatua

>

Ludwig gazteak konponbide bat behar du bere sormen krisirako. Orduan,
bidaia bat hasiko du konponbidearen bila eta, ibilian, bere bizitzako
gakoak aurkituko ditu, guztiak ere publikoari musikaren bidez adieraziak.
Egoera magiko bat topatzeak barne krisi hori moldatzeko bidea
emanen dio eta, ondorioz, berriz ere hasiko da bihotzetik konposatzen.
Beraz, hainbat gauza erakutsiko zaizkie haurrei elkar eraginda eta
naturaltasunez, hala nola sonata forma, estilo heroikoa, klasizismoaren
eta erromantizismoaren arteko aldaketa eta, batez ere, konpositorearen
konposatzeko modu paregabea.
El viaje de Ludwig Beethoven ezagutzeko modu ezberdin bat da, haren
250. urtemugan, bai eta musika, antzezpena eta pintura kontzertuikuskizun berean uztartzeko modu bat ere.

Valentino magoa "on tour" dabil,
berriz ere bisitan etorriko zaigu eta,
oraingoan, maitasunaren magia berria
ekarriko digu. Puxika hegalariak,
mintzatzen diren marrazkiak eta
bestelako magia parte-hartzaileak,
guztiak ere maitasun handiz eginak.
Parte hartu nahi duzu maitasunaren
inguruko esperientzia magiko bat
bizitzeko? Show honetara, hobe
bikoteka etortzea.
MAGO MARCOS

Umeei eta niniei abestea ezinbestekoa da. Normalean,
ez du inork kantatzen haserre dagoenean. Abestea
baikortasunari, bizitzaren poztasunari eta gozamenari
oda bat da. Ba al dago modu hoberik aurrekoa lortzeko
identifikatuta sentiarazten gaituzten ipuin eta benetako
edo istorio fantastikoekin baino?
Publikoa nahitaezkoa da, bere ahotsa eta erritmoarekin
ikuskizunean parte hartzen.
MUSAS Y FUSAS. MARÍA SUBERVIOLA, AHOTSA (GAZTELANIAZ);
OLAIA OLAVERRI, AHOTSA (EUSKARAZ); GUSSY, GITARRA
AKUSTIKOA; XABIER ANSÓ, GITARRA COVERRA

OTS 20

KONDESTABLE CIVIVOXA
12:00

OTS 6
KONDESTABLE CIVIVOXA
IRENE DE JUAN

MILAGROSAKO CIVIVOXA

OTS 27

12:00

18:00

JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

+ 6 urte, heldu batek lagunduta

18:00

KONDESTABLE CIVIVOXA
EU
18:00
+ 3 urte, heldu batek lagunduta

+ 4 urte, heldu batek lagunduta

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Noa uy, uy, uy
Panta Rhei
Martxoak 6, larunbata
12:00 / 18:00 EU
Sanduzelaiko Civivoxa
Ilargia
Martxoak 13, larunbata
10:30 - Mendillorriko Civivoxa
12:30 - Mendillorriko Civivoxa

IPUIN ELURTUAK / CUENTOS NEVADOS

>

Negua da. Animalia asko lotan
daude eta hotza egiten du kanpoan.
Elurra ba al dago? Agian kaleak txuri
daude, agian mendiak bakarrik.
Baina elurraren magia sentitzen
dugu inguruan. Ze ipuin sortuko dira
magia honetatik? Etorri gurekin ipuin
elurtuak ezagutzera!
EU

Babian zaude!/ ¡Estás en Babia!
Producciones Maestras
Martxoak 27, larunbata
12:00/18:00 EU
Iturramako Civivoxa

MAITANE PÉREZ

OTS 13

ZABALGUNEKO CIVIVOXA
EU
12:00
MILAGROSAKO CIVIVOXA
18:00
+ 4 urte, heldu batek lagunduta

4

5

IPUIN ARKUDUNAK

>

Pablo Sarasate oso balendin zalea izan
zen eta gure bihotza ukitu egiten du
bete-betean; ez, ordea, geziekin, bere
musikarekin baizik. Bai samurra!
KONDESTABLE CIVIVOXA.
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA
SERGIO DE ANDRÉS

OTS 25

18:00
+ 4 urte, heldu batek lagunduta

HAUR ETA FAMILIENDAKO LANTEGIAK

IPUIN SORTA BAT PREST!

>

4€. Aurrez izena emanda.

Ipuin bat kuzinatuko dugu. Bere osagai
guztiekin: pertsonaiak, lekuak, irudimena,
fantasia, misterioa, izualdi bat, irriak,
erritmoa, galderak… isiltasunak. Ea zer
ateratzen den.
MILAGROSAKO CIVIVOXA
ESTITXU ARROYO

UMETXOENDAKO LANTEGIAK. OIN TTIKI XIKIÑAK, ESKU TTIKI
MARGOTZAILEAK.
>

OTS 27

12:00
+ 3 urte, heldu batek lagunduta

BETIKO IPUINAK

>

Itsasoa eta mendiak bezain zaharrak
dira, baina beti esaten dituzte gauza
garrantzitsuak eta ederrak. Ipuinok beti
dira egiazko ipuinak.
ZABALGUNEKO CIVIVOXA
ESTITXU ARROYO

OTS 27

18:00
+ 3 urte, heldu batek lagunduta
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ETA HURRENGO HILABETEAN...

Masa likatsua
Martxoak 20, larunbata
Mendillorriko Civivoxa

10 leku (5 umetxo + 5 heldu)

A Star Wars Adventure
Íñigo García
Martxoak 13, larunbata
12:00 - Zabalguneko Civivoxa
18:00 - Milagrosako Civivoxa
Basoko sekretuak
Ameli & Xirrikituen justunek
Martxoak 20, larunbata
12:00 - Milagrosako Civivoxa
18:00 - Sanduzelaiko Civivoxa

Jarduera plastikoa 12 eta 36 hilabete arteko umetxoentzat.
Gune egokia da zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna
ernatzeko eta jakin-mina bultzatzeko.

ETA HURRENGO HILABETEAN…

Ilargia
>
Haurrak aspaldian dabiltza jakin nahian nolakoa den ilargia
zapaltzea. Gauero, hari begira daude eta galdera bat egiten diote
beren buruari: inoiz izango ote dut haraino igotzeko aukera?
Ilargia ezagutu nahi baduzu, hauxe da zure parada. Eskuekin
heldu eta oinekin zapalduko dugu, eta erortzen utzi… Zer
iruditzen zaizu? Ezagutzen al zenuen? Probatuko duzu?
EU

Ezagutzen dituzun ipuinak
Sergio de Andrés
Martxoak 25, osteguna
18:00 - Pablo Sarasate Museo Aretoa

ELENA ERASO, ART&PEQUES
11.00 -11.45

OTS 13
12-18 hilabete
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>

Jarduera plastikoa
familiartean. Arte
plastikoetako hainbat baliabide
landuko ditugu irudimena
akuilatzeko eta gure alderik
sortzaileena indartzeko, gure
etxerako hainbat apainketa
mota polit sortze aldera.

Ez da aurrez deus jakin beharrik. Jolastu eta sortuko dugu,
gure sormena ikertuko dugu, denok baitugu sortzeko
gaitasuna.

>

HIloramak / Hiloramas
>

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 bere iruditxoak (jostailuak)
ekartzea tratatu beharreko gaiari buruz (jostailuak), sortuko
ditugun agertokietan haiekin jolasteko.
10 leku (5 adingabe + 5 heldu)

Tximeletak
>

Lorez beteriko mundu bat sortuko dugu, eta tximeleta oso
koloretsuak miniaturan. Gurekin arituko zara?
ELENA ERASO, ART&PEQUES

ARTE-LABORATEGIAK FAMILIARTEAN

SORMEN-LANTEGIAK
FAMILIARTEAN. GURE ETXEA
APAINDUKO DUGU

Hilorama teknikak hari
koloretsuak erabiltzen
ditu irudi geometrikoak,
abstraktuak edota bestelako
irudikapenak sortzeko,
hariak iltze multzo baten
inguruan tenkatuz. Pieza
txikiak sortzeko modu erraz
eta originala da gure etxea
apaintzeko. Animatu eta
zatoz teknika hau ezagutzera,
margolan apaingarri bat
eginez!

Familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imajinatu
eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten munduan
murgilduko gara, gure adierazmoldea eta komunikaziomoduaren bila.

Georgia O´keeffe
>

Simetriaren munduan barneratuko gara. Artista horren
lan asko abstraktutzat jotzen dira, xehetasunik txikienak
dimentsio handietara zabaltzeko duen forma dela-eta.
Baina, hala ere, haurrei deigarri egiten zaie artista batek
gauza txiki horiei erreparatzea, beraiek egiten duten bezala.
Haren irudien formak eta koloreak oso egokiak dira haren
gaietan inspiratzeko eta gure irudimena dantzan uzteko.
ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

“ROSA TOKYO” HAURRENDAKO
SORMEN GUNEA
>

Lantegiotan, haurrek hainbat
teknika eta material izanen
dituzte langai beren marrazkiak
landu eta aurkitzeko, beren
sormena garatzeko eta, era
berean, lantegi bakoitzean
dauden sorpresa ugariak
topatzeko.

Tinta txinatarra eta efektuak
>

Tinta txinatarrak paper gainean
eragiten dituen efektu eta orban
ezberdinak esperimentatuko
ditugu, zuri-beltzezko ilustrazio
harrigarriak sortzeko.
KALIGRAMAK ETA ART CINCO

OTS 6

OTS 20
17.30 – 19.00
11.00 – 12.15

6 leku

10 leku (5 adingabe + 5 heldu)

6-11 urte

6-11 urte

2 €. Aurrez izena emanda

DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA
11.00 -13.00

OTS 6 EU
OTS 13

11.00 -12.00

OTS 20

6-11 urte, heldu batek lagunduta

4-6 urte, heldu batek lagunduta

ETA HURRENGO HILABETEAN…
ETA HURRENGO HILABETEAN…
Erdi aroko herensugeak
Martxoak 27, larunbata
Mendillorriko Civivoxa

8

Decoupage
EU
Martxoak 6, larunbata
Martxoak 13, larunbata
Iturramako Civivoxa

ETA HURRENGO HILABETEAN…
EU

Yayoi Kusama
Martxoak 27, larunbata
Juslarrochako Civivoxa

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Scraching
Martxoak 6, larunbata
Kondestable Civivoxa
9

PUNTO DE VISTA JAIALDIA

>

Beste behin ere, Civivox eta Punto de Vista Nafarroako Zinema
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia elkarrekin aritu dira
jaialdiaren hezkuntza-programa prestatzen, hainbat publiko
motarekin harremanetan sartzeko, haiekin hitz egin eta
trukaketa bat egiteko, betiere ikus-entzunezkoen inguruan
sentsibilizatze aldera eta genero hori aintzat hartze aldera.
Horrenbestez, Kondestable Civivoxean, Zinemarako Musika
lantegia eginen da, Paula Olaz soinu-banden konpositorearen
eskutik, eta era berean, Foley lantegia, Nerea Ganzarainen eta
Estibaliz Urresolak Mendillorriko Civivoxean emana, hots,
entzutearen inguruko esperientzia bat da 7 eta 12 urte arteko
haurrentzat.

FAMILIENDAKO LANTEGIAK
Zinemarako musika
>

Zinemarako konposizio
musikalaren atzean
dagoen mundu liluragarria
azalduko da lantegian.
Animaziozko soinubanda baten konposizioprozesuan barneratuko
gara. Era berean, musikak
animazioan duen erabilera
izanen dugu aztergai, bai eta
musika-soinu jakin batzuen
aukeraketa-prozesua ere.
Lantegian, halaber, musikalan bat sortuko da zuzenean,
animazio-zinemarako
konposizio-prozesuaren
inguruan.

“VERDE BALI” HAURRENDAKO SORMEN GUNEA
>
Lantegiotan, haurrek hainbat proposamen
izanen dituzte langai pintura lantzeko eta
koloreekin eta formekin jolasteko.

Sormenezko akuarela. EU
>

Emailea: Paula Olaz, soinubanden konpositorea

Akuarelak aukera ugariak eskaintzen dizkigu.
Lantegian, esperimentuak, nahasketak
eta bateraezintasunak eginen ditugu, bai
eta denetariko jolasak ere, akuarelarekin
margotzen duzunean zer-nolako gauza bitxiak
gertatzen diren jakiteko. Animatuko al zara?

KONDESTABLE CIVIVOXA

OTS 27

12 Leku (6 adingabe + 6 heldu)

KALIGRAMAK ETA ART CINCO

7 - 12 urte

OTS 27

4 €. Aurrez izena emanda
17.30 – 19.00
6 leku
6-11 urte
2 €. Aurrez izena emanda
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ETA HURRENGO HILABETEAN…
Igeltsuzko mandalak
Martxoak 27, larunbata
Sanduzelaiko civivoxa

1. TALDEA
10:00 - 11:30
2. TALDEA
12:00 - 13:30

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Foley Lantegia
Martxoak 6, larunbata
Mendillorriko Civivoxa
11.30-13.30 - 1.go Talde 7-9 urte
17.30-19.30 - 2. Taldea 0-12 urte
11

MAKER OSTEGUNA: IKASGELA IREKIAK

>

Hiru Maker ardatzetako profesionaletan oinarrituriko guneak dira, eskura dauden materialen
erabilera azaltzeko, eta horrekin batera, araudia, ikastaroak, jarduerak eta Civivox proiektuak. Era
berean, aholkularitza emateko eta kontsultak egiteko leku bat da, herritar Proiektuetarako Deialdiaren
aurkezpenera bideratua. Halaber, topagune bat da, eta Maker gunean nork bere kasa, lagunekin edo
komunitatean parte hartu eta ekipamendua erabili nahi duten pertsona sortzaileen foro bat.
14 urtetik gorako gazte eta helduendako, edota 14 urtetik beherako haurrendako, heldu batek lagunduta.

MAKER
EREMUA

IZENA NAHITAEZ EMAN BEHAR DA

SAIO GUZTIAK ON LINE FORMATUAN EGIN AHAL IZANGO DIRA, AURREZ IZENA EMANIK, AURREZ AURRE
EGITERIK EZ BADAGO.

IKASGELA IREKIA: ELEKTRONIKA ETA
3D INPRIMAKETA

Aurrez izena
emanda.

MAKER OSTEGUNA:
IKASGELA IREKIAK

IKASI

PARTE HARTU

SORTU ETA EZAGUTU

HAR EZAZU PARTE
EGITEN ARI
DIREN MAKER
PROIEKTUETAN
MAKER
PROIEKTUETARAKO
DEIALDI IREKIA
IKASTAROAK

PROIEKTUETARAKO DEIALDIA MAKER IKASGELA IREKIAK
otsailak 19 > maiatzak 13
+
ELEKTRONIKA ETA 3D
PROIEKTUEN AURKEZPENA
PROIEKTUAK: AIRVOX
IKUS-ENTZUNEZKO MAKER
GUNEA PROIEKTUA
MUSIKA PROIEKTUA: BESTE
AHOTS BATZUK

* JARDUERAK AURREZ AURRE EGITERIK EZ BADA, ONLINE EGINEN DIRA ETA LEKU KOPURU
HANDIAGOAREKIN. AURREZ IZENA EMAN BEHAR DA, BIDEO-DEIETARAKO GONBIDAPENA
JASOTZEKO.
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IKASGELA IREKIA: IKUSENTZUNEZKOA

>

>

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.

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

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.

MENDILLORRIKO CIVIVOXA

MILAGROSAKO CIVIVOXA

JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

OTS 18
HASTAPENA 3D DISEINUAN
HASBERRIENTZAT

OTS 11
STOP MOTION ANIMAZIOA

OTS 25
NOLA GRABATU MUSIKA
TALDE BAT?

MAR 18
3D INPRIMAGAILUAK: MANTENTZELANAK ETA KALIBRAZIOA*
API 22
3DRAKO DISEINUEN
PERTSONALIZAZIOA
MAI 13
3D INPRIMAKETA MATERIALAK ETA
PROFILAK*
18:00 - 20:30

MAR 4
FILM LABUR BAT MUNTATZEKO
URRATSAK
API 15
KOLORE ZUZENKETARA
HURBILTZEA

MAR 25
10 TRUKU MUSIKA SOINU
HOBEA LORTZEKO
API 29
PODCAST 2.0

MAI 6
SOINUA IKUS-ENTZUNEZKOAN

MAI 20
STREAMING MULTIKAMERA

17:30 - 20:30

18:00 - 20:30

7 Leku

7 Leku

7 Leku
* Jarduera hauek 3D inprimagailuak edo
inprimaketakoezagutzak dituztenentzat
gomendatuak daude
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HAR EZAZU PARTE EGITEN ARI DIREN MAKER PROIEKTUETAN

ELEKTRONIKA ETA 3D PROIEKTUA:
AIRVOX

>

>

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 web orrian
Hona hemen hiruhileko honetako proiektuetan parte hartzeko proposamenak

PROIEKTU MUSIKALA: BESTE AHOTS BATZUK

>

Hiruhileko honetako musikaproposamenean erakusketa-lagin bat
eginen dugu konposizioak biltzeko, hots,
soinu-konposizioak, irrati-konposizioak,
esperimentalak, abestiak eta ipuinak,
betiere ederki uztarturik eguneroko
objektuekin, elektronikarekin eta 3D
inprimaketarekin. Teknika horren
bidez, parte-hartzaileek oinarri artistiko
horrekin txertatuko dituzte elementuak
perfomance gisa, eta puntuak eskainiz,
Iruñeko kultur aniztasuna azalduko dute.
Teknika horien bidez, talde eragilean
arituko diren parte-hartzaileek
erakusketa bat diseinatzen ikasiko
dute; eta era berean, mezuaren
narrazioaren gidoia egiten, grabatzen eta
muntatzen; halaber, hura nola txertatu
erabiltzailearen elkarrekintzarekin,
betiere 3Dn diseinatutako elementuak,
musika-konposizioak eta espazioa
uztarturik.
Sortzen den edukia ekainean jarriko da
ikusgai.
JUSLARROCHAKO CIVIVOXA
IOSU MARTÍ (MAKER BITARTEKARIA)

MAKER GUNEA: IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA

>

Hiruhileko honetako proiektua bideo dokumental bat egitea da
COVID-19ak Iruñeko hainbat taldetan eragindako ondorioez eta
esperientziez.
Xede sozialeko proiektu batean parte hartzeaz gain, zuzendaritza
artistikoak bideo bat sortzea proposatuko du, storyboard edo gidoi
grafikotik hasita, eta era berean, grabazio-prozesuak, eszenak,
edizioa, ekoizpena eta argitalpena.
Azken finean, ekipamendu profesionalarekin harremana izateko
modu paregabea da eta aurreko fase horiek guztiak amateur
mailan era praktikoan ikasteko aukera ederra ere bai: grabatuz,
editatuz, mikrofonoak erabiliz, chroma, fokuak… lan artistiko bat
oinarri harturik eta xede sozial bikaina gogoan.

Airvox proiektuaren helburua
kaxak fabrikatzea da aireak
toki itxietan duen kalitatea
neurtu eta egiaztatzeko.
Horrela, Arduino
programazioaren, sentsoreen
eta plaken bidez, CO2 maila
monitorizatuko dugu, bai eta
tenperatura eta hezetasuna
ere, eta alertak programatuko
ditugu aireztapena behar
ote den edo surik ote dagoen
jakiteko.
Proiektuan arituko diren
parte-hartzaileek hainbat
gauza ikasiko dituzte, pilula
txikien bidez ingurumen
neurketa egiteko 15 kaxa
fabrikatze aldera, hala
nola programazioa, eta 3D
diseinuen eta inprimaketaren
egokitzapena. Bukatu
ondoren, proiektua
argitaratuko da herritarrek
huraxe gauzatzeko aukera
izan dezaten, eta partehartzaile bakoitzak haietako
bat eramanen du.
Jarduera banaka edo
familiartean egin daiteke, 3D
inprimatzeko elementuak
erabiltzen ikasteko, bai
eta Arduinokoak nahiz
elektronikako beste elementu
batzuk ere.

MILAGROSAKO CIVIVOXA

MENDILLORRIKO CIVIVOXA

OIER FUENTES (MAKER BITARTEKARIA)

AIMAR ROMEO (MAKER
BITARTEKARIA)

OTS 18 >
HASIERAKO SAIOA, TALDE ERAGILEAREN
PLANGINTZA

OTS 25 >
HASIERAKO SAIOA, TALDE ERAGILEAREN PLANGINTZA

OTS 25 > MAI 20
PROIEKTUA GAUZATZEA

MAR 4 > MAI 20
PROIEKTUA GAUZATZEA

17.30 – 20.30

17.30 – 20.30

10 leku

10 leku

MAR 6 > API 24
11.30 – 13.30 (12 ordu)
7 leku

+14 (edo hortik beherakoak, heldu batek
lagunduta)
Ordutegia talde eragilean proposatutako jardueretara
egokituko da, eta parte-hartzaileen adostasunean
oinarrituta.

14

+14 (edo hortik beherakoak, heldu batek lagunduta)
Ordutegia talde eragilean proposatutako jardueretara egokituko da, eta parte-hartzaileen
adostasunean oinarrituta.

+14 (edo hortik beherakoak, heldu
batek lagunduta)
Ordutegia talde eragilean proposatutako
jardueretara egokituko da, eta partehartzaileen adostasunean oinarrituta.

15

MAKER PROIEKTUETARAKO DEIALDI IREKIA

>

Ikasgela irekiak sorkuntza-guneak dira, jendeak ikusentzunezko elementuekin, elektronikarekin, informatikarekin
eta musikarekin praktikak egin ditzan, izan herritarrak, izan
kolektiboak, izan familiak edo izan artistak nahiz gaian interesa
edota ikusmina duen jendea.
Era berean, honako arlo hauekin lotutako proposamenak
aurkeztu daitezke: elektronika, robotika, 3D inprimaketa,
musika-bitartekoak, ikus-entzunezkoak, software librea edo
hardware irekia.
Saio honetan Civivox sareko hiru Maker guneak azalduko dira:
Elektronika, Ikus-entzunezkoa eta Musikala. Jardunaldian
azalduko da nola egin edozein teknologia-arlotako proiektuak eta
nola parte hartu ikasgela irekietan eta maker guneetan.
Hainbat irizpide hartuko dira kontuan proposamenak
baloratzeko: Maker guneen aukerak, sormena eta
esperimentazioa, eskura dauden bitartekoak, eta proposamena
egitea bideragarria ote den. Baldintza bakarra dago deialdietan
parte hartzeko, hots, berrikuntza egitea, ezagutza partekatzea
eta jendearentzat aberasgarria den proiektu bat proposatzea.
Oinarri zehatzak www.maker.redcivivox.es webean daude eta
webgune horretan ere aurkeztuko dira proiektuak.
Epea: otsailak 19 > maiatzak 13.

PROZESUAREN AURKEZPENA ETA
AZALPENA

IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUAREN AURKEZPENA:
IRAKURKETA INKLUSIBOA

>

>

Egin diren proiektu batzuen
azalpena. Deialdiaren oinarri
berriak. Nola eskatu eta parte
hartu banakako edo taldekako
proiektuen bidez. Aukeraketairizpideak.

Nafarroako Down Sindrome Elkartearen elkarlanarekin
irakurketa barneratzailearen inguruan eginiko ikus-entzunezko
maker proiektuaren aurkezpena izango da ikusgai.
Gauzatu den lana proiektatu eta azalduko da, baita bertan parte
hartu duten entitateen elkarlana ere.
Nafarroako Down Sindrome Elkartearekin batera egindako
proiektua da, hainbat erakunderekin elkarlanean, hala nola
Iruñerriko Mankomunitatearekin, Gazteria Etxearekin, Katubi
ekoiztetxearekin eta Ikus-entzunezko Maker guneko zaleekin.

MENDILLORRIKO CIVIVOXA

OTS 18
19:00

PROPOSATUTAKO PROIEKTUEN
AURKEZPENA

>

KONDESTABLE CIVIVOXA

MAR 12
18.30

Argibide gehiago web orrian: www.maker.redcivivox.es

Maker proiektuak aurkezteko
epea bukaturik, herritarrek
aurkezten dituzten proiektuak
jarriko dira ikusgai, bai eta
proiektu aukeratuak ere.
KONDESTABLE CIVIVOXA

MAI 20
18.30

16

17

IRUÑA MUSIKA EKINTZA 2021

Arriaga Taldea, Banco de Españakoa
>
Talde mota horretarako konposatutako
lanak eskainiko dituzte, W. A. Mozartek
eta M. Ravelek ondutakoak, hain zuzen.

ARTE
BIZIAK

Doan. Aurrez izena emanda.

Kontzertua

SARA VALENCIA (BIOLINA), ALEJANDRO GÓMEZ
(BIOLONTXELOA) ETA MANUEL ALONSO-BARTOL
(PIANOA)
ALBÉNIZ FUNDAZIOAREKIN ELKARLANEAN

OTS 22
19:30

Kontzertua: gitarra klasikoa
>

IRUÑA MUSIKA
EKINTZA 2021
GARAIKIDE 2021
IGANDEKO MUSIKAK
SARASATEREN
ONDAREA

Kontzertua, euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztua. Interpreteak aukeratu
duen egitarauak gogoeta egitera gonbidatuko gaitu kontzertu hau
entzutean sortzen diren emozioei buruz.
Egitarau barneko musika-errepertorioa gitarra bakarlarirako dago
moldatua. Lanak Tárrega, Sarasate, Diens eta Eduardo Martín
konpositorearenak dira, bai eta Nekane Iberok berak konposatutako 2
pieza ere.
NEKANE IBERO, GUITARRA SOLISTA

OTS 17
19:30

Celia Bueno eta Ricardo Alí (biolina eta pianoa)
>
Askotariko errepertorioa eskainiko dute, Enrique Granados, Miguel
Ángel Samperio eta Ottorino Respighi konpositoreen lanak jotzeko.
ALBÉNIZ FUNDAZIOAREKIN ELKARLANEAN

OTS 19

Gandeia
>
‘Gandeia’ musika proiektu berezi eta
berritzailea da, taldearen osaeratik
beretik hasita. Izan ere, hirukote bat da,
biolinak, txistu-danbolinak eta pianoak
osatuta. Era horretako musika-talde
bakarra da, ziur aski. Hirurak ere euskal
musikarekiko zaletasunak bultzaturik
ari dira. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
konpositoreak, doinuak eta dantzak dira,
eta batez ere, Nafarroakoak, guztiak ere
arretaz aukeratuak, eta interpreteek
berek propio moldatuak. Ekimen freskoa
eta bizia, gure musikaz gozatzeko
prestatua; tarteka, beste bazter
batzuetako melodia batzuk ematen
dituzte, oso modu naturalean uztartuta.
Azken buruan, gure folkloreko doinu
eta dantzen inguruko herri-musikatik
abiaturik, errepertorioak musika
klasikorantz eramaten gaitu sotilki.

19:30
YORRICK TROMAN (BIOLINA), ION IRAZOKI
(TXISTUA) ETA AMAIA CORDOBA (PIANOA)

OTS 24
19:30

UMEENTZAKO JARDUERAK
Kontatzen eta abesten duenak, bere gaitza uxatzen du /
Quien cuenta y canta, su mal espanta
>
Ipuinkantariak /CantaCuentos

Umeei eta niniei abestea ezinbestekoa da. Normalean
ez du kantatzen haserre dagoenean. Abestea
baikortasunari, bizitzaren poztasunari eta gozamenari
oda bat da. Ba al dago modu hoberik aurrekoa
lortzeko identifikatuta sentiarazten gaituzten ipuin
etabenetako edo istorio fantastikoekin baino?
Publikoa nahitaezkoa da bere ahotsa eta erritmoarekin
ikuskizunean parte hartzen.
MUSAS Y FUSAS. MARÍA SUBERVIOLA, AHOTSA (GAZTELANIAZ);
OLAIA OLAVERRI, AHOTSA (EUSKARAZ); GUSSY, GITARRA
AKUSTIKOA; XABIER ANSÓ, GITARRA COVERRA

OTS 20
12:00
18:00

EU

+3 urte, heldu batek lagunduta

El viaje de Ludwig
>

Abentura-kontzertu bat, Irene de Juan pianistak
gidatua.
Ludwig gazteak konponbide bat behar du bere
sormen krisirako. Orduan, bidaia bat hasiko du
konponbidearen bila eta, ibilian, bere bizitzako
gakoak aurkituko ditu, guztiak ere publikoari
musikaren bidez adieraziak. Egoera magiko bat
topatzeak barne krisi hori moldatzeko bidea emanen
dio eta, ondorioz, berriz ere hasiko da bihotzetik
konposatzen. Beraz, hainbat gauza erakutsiko zaizkie
haurrei elkar eraginda eta naturaltasunez, hala nola
sonata forma, estilo heroikoa, klasizismoaren eta
erromantizismoaren arteko aldaketa eta, batez ere,
konpositorearen konposatzeko modu paregabea.
El viaje de Ludwig Beethoven ezagutzeko modu
ezberdin bat da, haren 250. urtemugan, bai eta musika,
antzezpena eta pintura kontzertu-ikuskizun berean
uztartzeko modu bat ere.
IRENE DE JUAN

OTS 27
18:00
+6 urte, heldu batek lagunduta
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GARAIKIDE 2021

Kaskarot
>

EU

Familientzako antzerkia

Euskarazko adierazpen artistiko garaikidearen
erakusketa.

Testua, musika eta zuzendaritza: Gartxot
Unsain Letona Antzezleak: Maryse Urruty,
Natxo Montero, Jon Koldo Vázquez, Gartxot
Unsain Letona

URT 26 - OTS 20
Doan. Aurrez izena emanda.

Manipulazio estrategiak
>

Solasaldia eta musika
Noam Chosmky pentsalariak komunikabideek
gizartea manipulatzeko erabiltzen dituzten
estrategiak identifikatu zituen, eta horietako
bakoitzarekin poema bat egin du Harkaitz Canok.
Poemak kantu bihurtu ditu Pettik, bakoitzaren
esanahiari ondoen dagokion doinuz jantzita.
Hamar estrategia, hamar kantu, hamar gezi.
Pettik, Harkaitz Canok eta Ana Galarragak
manipulazio estrategia horiek izanen dituzte
mintzagai solasaldian; pentsamendua, hitza eta
musika batzen dituen egitasmoa
KONDESTABLE CIVIVOXA
PETTI, HARKAITZ CANO, ANA GALARRAGA

URT 26
19:30
Helduak

Panpin hautsien dantza
>

Agure batek istorioa bat kontatuko du. Aner
gizarte distopiko batean bizi da, non dantzatzea
debekatuta dagoen. Anerri izugarri gustatzen
zaio dantza egitea eta horrek arazo larriak
sortzen dizkio. Kaskarot Anerren "alter egoa"
da. Bere ingenio eta zentzuaren bidez, Anerri
erakutsiko dio bere egoerari buelta ematen eta
arauen aurrean bere adierazpen askatasuna
lehenesten.

Kontzertua

'Panpin hautsien dantza' gizarteak
emakumeengan ezarritako mugak
suntsitzeko ahalmena duen sormenezko
ekintza bat da. Bidezkoa. Logikoa.
Beharrezkoa. Feminitateari lotutako
hitzak historikoki duten edukia hustu eta
askatasunarekin lotura duten edozein
keinu, hitz edota sentimenduekin bete.
Etiketek atzean dituzten itzal guztiak
berrinterpretatzeko, birsortzeko.
Iluntasuna oinarri, kontrastez beteriko
kontzertua, Tom Waits musika-teatroaren
zakartasunetik edota Satieren piano
kantuen gozotasunetik bidaiatzeko aitzaki
bat. Ez da ohiko kontzertu bat. Ezta ere
bakarkako kantuen segida bat. Antzerki
ikuskizunen antzera hasiera eta bukaera bat
du. Kantuen arteko transizioak testuekin,
argiekin edota inrpobisazio eta material
elektroakustikoarekin landu dira. Pieza
guztiek bat eginez.
Horrezgain, taula gainean musikarien 3/4
emakumeak dira. Bidezkoa. Beharrezkoa.

ITURRAMAKO CIVIVOXA
ATX ANTZERKIAA

OTS 6

18:00
+6 urte, heldu batek lagunduta

Uraren oldea
>

Kontzertua visual
Zuzeneko kontzertu musikal-bisual honek,
uholde batek harrapatutako familiako
diapositiba zaharrak ditu oinarri. Denborak,
edo urak, oroitzapenak eraldatzen ditu. Eta,
hain zuzen ere, zinema hedatuaren baitan
koka dezakegun pieza honek memoriaz,
oroitzapenez, denboraz eta garenaz (edo izateari
uzten diogunaz) hitz egin nahi du. Soinua eta
musika ere, ahots efektu eta loop-en erabileraz,
denboran joan-etorrika dabil, ohartzeko
azkenik ez dela besterik oraina baizik.

ITURRAMAKO CIVIVOXA

KONDESTABLE CIVIVOXA

HATXE

PERU GALBETE

OTS 5

OTS 11

19:30

19:30
Helduak

20

21

Komunetik
>

Ama Kuraia
>

Ezerk gutxik elkartzen gaitu gizakiok komunak egiten
duen moduan. Denak pasatzen gara zulo horretatik, era
askotako beharrak asetzeko edota atontzeko, eta oharkabean,
gogoetarako une bihurtzen ditugu komunean pasatzen
ditugun momentuak. Leku intimoa da komuna, norberarekin
egoten gara edo norberarekin egiten dugu topo. Espazio hori,
beraz, publikoarekin konpartitu nahi dugu.
Hatz(a)marka kolektiboaren liburuko hainbat poemetatik
abiatuta, intimitateaz eta eguneroko hainbat gauzetaz hitz
egingo duen ikuskizuna izango da. Idoia Tapiak egingo du
dramatizazio lana, Garaikiderako propio sortutako testuan
oinarrituta. Bestalde, antzezpenari soinu banda emango dio
Bapateko Orkestrak, eta gainera, proiekzioak ere izango ditu
ikuskizunak aldi beran. Diziplina arteko emanaldia izango da,
beraz.

Egilea: Bertolt Brecht
Zuzendaritza: María Goirizelaia
Antzezleak: Ione Irazabal, Itziar
Lazkano, Ane Pikaza, Eneko
Sagardoy, Mikel Losada Mikel
Losada, Miren Gaztañaga, Iñaki
Urrutia, Mikel Martinez, Gabriel
Ocina, Alfonso Díez, Idoia
Merodio, Aitor Borobia, Adrián
Garcia De Los Ojos

Disziplina arteko ikuskizuna

Testua: Iñigo Satrustegi & Hatz(a)marka & Idoia Tapia
Dramatizazioa: Idoia Tapia Irudiak: Mikel Barberia
Bapateko Orkertsa: Amets Aranguren - sax altua, Julen
Arbizu – tronpeta, Amets Aznarez – tronbona, Ion Celestino –
tronpeta, Nerea Erbiti – boza, Xanti Etxeberria – kontrabasa,
Ander Merino – atabalak, Aitor Zorzano - sax tenorea.
KONDESTABLE CIVIVOXA
HATZ(A)MARKA KOLEKTIBOA ETA BAPATEKO ORKESTRA

OTS 18

19:30
Helduak

IGANDEKO MUSIKAK

SARASATEREN ONDAREA

Antzerkia

Gerra negozioa izan da beti.
Eta Ana Fierlingek badaki.
Horregatik, bi semeekin
eta alabarekin mugitzen
da basakeriaren erditik. Bi
bandoen eta, aldi berean, ez
baten ez bestearen, zerbitzari
diren bitartean, ardatz nagusi
gizakiaren biziraupenaren
krudeltasuna duen istorio epikoa
gertatzen da. Materialismoak
gain hartzen dio tragediari,
gerrak sentikortasuna galtzera
garamatza, eta gizakiok ikasi barik
jarraitzen dugu, akats berberak
errepikatuz.
Gaur egun, basakeria egunero
irensten dugu telebistatik, eta
guztiz inmunizatuta gaude.
“Ama Kuraia” horrentzat Suedia,
Alemania eta Polonia urrun
daude eta, horregatik, definiziorik
behar ez duen denboraz gaindiko
gerrako espaziora garamatza,
zoritxarrez, bertako erreferenteak
egunero eguneratzen baitira.

Doan. Aurrez izena emanda.

MIKEL AZPIROZ
Islak
>
Mikel Azpiroz pianista donostiarrak bere disko-lan
berria aurkeztuko du kontzertuan: “Islak”. Disko berriko
gaiez gain, “Gaua” eta “Zuri” bere diskoetako hainbat
gai ere joko ditu, denboraz gaindiko konposizioak dira,
guztiak ere berak onduak, mende bat baino gehiago
hartzen dutenak. Izan ere, inpresionismotik blues
zakarrenera, edo beste lurralde batzuetako -baita euskal
lurraldeetako- usain exotikoetatik abangoardiako joera
arinetara, haren musika geltoki askotatik igarotzen
da, konpartimentu itxirik osatu gabe. Melodia lasaiak
dira, gauekoak, halako leku intimista bat hartzen
dutenak, egileak aldi berean “Elkano Browning Cream”
proiektuan ondutako melodia erritmiko eta ludikoez
bestelakoak.
MIKEL AZPIROZ (PIANOA). KARLOS ARANCEGUI (BATERIA),
FERNANDO NEIRA (KONTRABAXUA)

OTS 21
12:00

Doan. Aurrez izena emanda.

Ipuin arkudunak
>
Pablo Sarasate oso balendin zalea izan
zen eta gure bihotza ukitu egiten du
bete-betean; ez, ordea, geziekin, bere
musikarekin baizik. Bai samurra!
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA
SERGIO DE ANDRÉS

OTS 25
18:00
+ 3 urte, heldu batek lagunduta

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Las sombras de Sarasate
Patxi Larrea
Martxoak 4, osteguna
19:00 - Kondestable Civivoxa
Las matinées de Sarasate
SEI SOLO. Marta Ramírez (biolina),
Beatriz Pomés (flauta)
Martxoak 7, igandea - 12:00
Martxoak 28, igandea - 12:00
Ezagunak dituzun ipuinak
Sergio de Andrés
Martxoak 25, osteguna
18:00 - Pablo Sarasate Museo Aretoa

GAYARRE ANTZOKIA
ARRIAGA ANTZOKIA

OTS 20

19:30
6-12 €.
Sarrerak Gayarre Antzokian salgai.

22

ETA HURRENGO HILABETEAN…
SHEILA BLANCO. Cantando a las poetas del 27
Martxoak 21,igandea
Kondestable Civivoxa
23

ZINEMAKO HEROIAK

PUNTO DE VISTA JAIALDIA

ZINE-FORUMA

>

>

ZINEMA

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
Helduak

Doan. Aurrez izena emanda.

MI QUERIDA COFRADÍA

Beste behin ere, Civivox eta Punto de Vista Nafarroako Zinema
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia elkarrekin aritu dira
jaialdiaren hezkuntza-programa prestatzen, hainbat publiko
motarekin harremanetan sartzeko, haiekin hitz egin eta
trukaketa bat egiteko, betiere ikus-entzunezkoen inguruan
sentsibilizatze aldera eta genero hori aintzat hartze aldera.
Horrenbestez, Kondestable Civivoxean, Zinemarako Musika
lantegia eginen da, Paula Olaz soinu-banden konpositorearen
eskutik, eta era berean, Foley lantegia, Nerea Ganzarainen eta
Estibaliz Urresolak Mendillorriko Civivoxean emana, hots,
entzutearen inguruko esperientzia bat da 7 eta 12 urte arteko
haurrentzat.

>

Marta Díaz. Espainia. 2018. 90'. Komedia

ZINEMAKO HEROIAK
PUNTO DE VISTA
JAIALDIA

Carmenek 30 urte baino gehiago daramatza lanean bere herriko
ermandadean. Ahizpa Nagusia izan nahi du, baina oso zaila da emakume
batek aginte kargu goren hori bere gain hartzea. Ustekabeko istripu
batek emanen dio postu horretaz
jabetzeko aukera, bere ametsa
baita. Gero, ordea, Carmenen
alabak bere senarrarekin
eztabaidatu izanaren ondorioz,
dena korapilatuko da. Komedia
dibertigarria da. Gogoeta
eragiteko aproposa, emakume
asko nekez iristen baitira
betidanik gizonekoen eskuetan
dauden esparruetara.
ITURRAMAKO CIVIVOXA

OTS 15

SANDUZELAIKO CIVIVOXA

OTS 23

18:00

Zinemarako musika
>
Zinemarako konposizio musikalaren
atzean dagoen mundu liluragarria
azalduko da lantegian. Animaziozko
soinu-banda baten konposizioprozesuan barneratuko gara. Era
berean, musikak animazioan duen
erabilera izanen dugu aztergai, bai
eta musika-soinu jakin batzuen
aukeraketa-prozesua ere. Lantegian,
halaber, musika-lan bat sortuko da
zuzenean, animazio-zinemarako
konposizio-prozesuaren inguruan.
KONDESTABLE CIVIVOXA
PAULA OLAZ, SOINU-BANDEN
KONPOSITOREA

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Ellas dan el golpe (A League of their Own)
Martxoak 1, astelehena - Iturramako Civivoxa
Martxoak 9, asteartea - Sanduzelaiko civivoxa
Gloria
Martxoak 15, astelehena -Iturramako Civivoxa
Martxoak 23, asteartea - Sanduzelaiko civivoxa
Todo sobre mi madre
Martxoak 29, astelehena - Iturramako Civivoxa
Apirilak 6, asteartea - Sanduzelaiko civivoxa
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FAMILIENDAKO LANTEGIAK

OTS 27

12 Leku(6 adingabe + 6 heldu)
7 - 12 urte
4 €. Aurrez izena emanda
1. TALDEA
10:00 - 11:30
2. TALDEA
12:00 - 13:30

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Topaketa...
Xabier Erkizia
Martxoak 16, asteartea
11.00 - Kondestable Civivoxa
Ramón Andrés-Xabier Erkizia
Martxoak 16, asteartea
18.00 - Kondestable Civivoxa
25

OH! DIOSAS AMADAS

HITZALDIAK
DENBORAREN KUDEAKETA ETA BIZI-KALITATEA

Hitzaldi-ziklo hau taldeko maitasun-gutun moduko bat da, eta
lau hilabetetan zehar estatuko hamar autore ezagunek beren
erreferentziazko egileekiko eskainiko digute. Amodio-deklarazio
guztiek bezala, errenditze, pleitesia, kontu-garbitze eta obsesio
zatia izango dute. Gainera, denboran zehar beste egile liluragarri
batzuei begiratzeko bidaia izango da, ispilu literarioen jolas
zoragarri batean.

'MARGUERITE DURAS: ESCRIBIR, ENCARNIZARSE'

Doan.
Aurrez izena emanda.

DENBORAREN
KUDEAKETA ETA BIZIKALITATEA
OH! DIOSAS AMADAS

DENBORA BIZITZA OSASUNGARRIRAKO KUDEATZEA

>

Denbora kudeatzea prozesu bat da. Funtsean, eskura ditugun orduak
banatu behar ditugu, zer egin behar dugun kontuan hartuta. Hori ongi
egiten ikasten badugu, lagungarria izanen zaigu emankorragoak izateko
eta, era berean, bizi-kalitate hobea izateko, denbora baita eskura dugun
baliabiderik garrantzitsuena, Izan ere, egiten dugun gauza orok denbora
behar du.
CRISTINA GONÇALVES
OTS 23
19:00

>

ETA HURRENGO HILABETEAN…

Marta Sanzek, gaur egungo literatura-panoramaren funtsezko
eta ezinbesteko egileak, hainbat generotan (narratiba, poesia
eta saiakera) distiratzen duenak eta 2020an argitaratutako
'Pequeñas mujeres rojas' bere azken maisulana eskaintzetik
datorrenak, gozatuko gaitu, beti baita gozamena Martari
entzutea, Marguerite Duras itzelari eta niaren bere literatura
erradikal eta lotsagabeari buruzko bere begiradarekin, desira eta
idazketa bera arakatzeari, esan ezina esan beharrari.

‘Lorrie Moore: una cruel
celebración’
Nuria Labari
Martxoak 4, osteguna

MARTA SANZ
OTS 18
19:00
Helduak

’Hilda Doolitle: hacia la excitación
y la magia’
Luna Miguel
Martxoak 11, osteguna
‘Vivian Gornick: apegos todo el rato’
Anna Pacheco
Martxoak 25, osteguna

Streaming bidez emanen da

Helduak

Hitzaldia ikusgai izango da www.pamplonaescultura.es orrian Martxoak
2tik aurrera, aste betez.

ETA HURRENGO HILABETEAN…
Prokrastinazioa gainditzeko estrategiak (edo zer egin gauza garrantzitsuak
atzeratzeari uzteko)
Ana Apesteguia
Martxoak 16, asteartea
19:00 - Milagrosako Civivoxa
Entzute aktiboa eta eraginkorra; geure buruari entzunez, entzun ahal izateko
Unax Flores
Martxoak 10, asteazkena
19:00 - Juslarrochako Civivoxa
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LORATEGIAK AUZOLANEAN

PROIEKTU
PARTEHARTZAILEAK

CHOLITAS

>

>

Hamabostean behin egiten den tailerra,
lorategien diseinua eta mantentze-lanak
lantzeko. Gainera, lorategi bat eginen da
Arrosadia auzorako. Eguraldiaren arabera,
saioak kanpoan eginen dira eta hainbat
lorategi bisitatuko dira.

Dokumental-emanaldia

MENDI ETA ABENTURA ASTEA .
GAZTAROA 2021
METEOROLOGIA ETA MENDIA

MILAGROSAKO CIVIVOXA

>

SUSTRAI MINTEGIAK

Hitzaldia

OTS 9, 17:00

Gero eta jende gehiagok egiten ditu mendi
jarduerak, dela era profesionalean, dela
zaletasunez. Horrelako jarduerak eguraldiaren
mende daude erabat, eta mendizaleak
ederki jakin behar du nola jokatu eguraldi
txarraren aurka, mendian dabilela. Arnaitz
Fernández (@Armeteo) fisikari eta meteorologia
dibulgatzaileak mendiko gorabehera
meteorologiko ohikoenak azalduko ditu hitzaldi
baten bidez, hau da, lainoak, ekaitzak, elurra,
haizea eta abar; era berean, zer-nolako eragina
duten mendikateek atmosferan eta nola
jokatu gauzak okertzen direnean. Zertzelada
batzuk emanen ditu, gainera, aurreikuspen
meteorologikoak egiteko, dela mapa
meteorologikoen bidez, dela zeruari eta haren
seinaleei erreparatuz.

OTS 13, 11:00
OTS 23, 17:00
Helduak

IRAKURKETA-TALDEAK
Doan. Aurrez izena emanda

LORATEGIAK
AUZOLANEAN
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

MENDI ETA ABENTURA
ASTEA . GAZTAROA 2021

MILAGROSAKO CIVIVOXA

ARNAITZ FERNÁNDEZ, FISIKARIA ETA METEOROLOGOA

OTS 9
OTS 23

OTS 8

KULTURA GUZTIONDAKO

19:30

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.
ITURRAMAKO CIVIVOXA
BEATRIZ CANTERO
OTS 11

ETA HURRENGO
HILABETEAN…
Nafarroako Down
Sindrome Elkartearekin
elkarlanean eginiko
irakurketa barneratzailearen
inguruan landuriko Maker
proiektuaren aurkezpena.
Martxoak 12, ostirala
18:30 - Kondestable Civivoxa

Boliviako bost emakumeren espedizio
paregabea du ardatz. Izan ere, Amerikako
mendirik garaiena eskalatu nahi dute, mendia
askatasunerako eta ahalduntzeko lurraldea
baita haientzat. Irudi harrigarria dute, mendian
goiti baitabiltza, beren gona tradizionalak
soinean jantzirik. Eskalatzaile hutsak baino
gehiago dira, emakume ausartak baitira,
eta mendia dute aterpe, emakume libreak,
zoriontsuak eta biziak direla sentitzeko. Azken
buruan, emakume izateko, tradizioa bizitzeko
eta ama lurrarekin harremanetan sartzeko
modu inspiratzailea erakutsiko dio haien
abenturak munduari.
PABLO IRABURU. ARENA COMUNICACIÓN
OTS 9
19:30

EN BUSCA DEL RESPLANDOR ALPINO

>

Hitzaldia
Nire Kangoo “furgoneta txiki handia” janariz
eta poltsoz josia eta, batez ere, argazkitresneriaz eta ilusioz betea. Lehen bidaia
Suitzara. Zermatt herri alpinoa zapaldu bezain
laster, eta ikuspegi zoragarri hura ikuste
hutsarekin, hau da, Cervino mendia, nire
obsesioa sortu zen: zer eta dirdira alpinoz
jantzitako mendi horri argazkiak egitea,
argi iragarrezina bezain liluragarria baita.
Lau bidaia eta hamar milatik gora kilometro
saiatzeko... Suitzako txoko eder hori ezagutuko
dugu, bertako ibarrak, aintzirak, oihanak eta
glaziarrak, arkitektura eder-ederreko zurezko
etxetxoak, mendiak… Hori guztia argazkiaren
bidez. Azkenean lortuko ote nuen argi
liluragarri horri argazkia egitea...?
BAKARTXO ANIZ ALDASORO, NATURA ARGAZKILARIA
OTS 10
19:30

11:00-12:00
Helduak

28

29

GURE ATERPEA "ÁNGEL OLORÓN", BELAGUA

KULTURA GUZTIONDAKO

Hitzaldia

Elkarlanerako gunea inklusiorako
eta gizartea eraldatzeko.

>

Belaguako aterpea 1971n zabaldu zenean, amets bat bete
zen. Hura berrogeigarreneko hamarkadan ernamuindu
zen, Nafarroako Kirol Elkarteko hainbat kide hori bezalako
eraikuntza baten beharraz pentsatzen hasi zirenean, inguru
horretan mendizaletasunari zerbitzua emateko. 70eko
eta 80ko hamarkadetan, EAEko eta Nafarroako mendizale
gehienek erabili zuten, eta horrek oroigarri sorta ederra
sortu zuen belaunaldi haiengan aterpearen, ibarraren eta
inguruko mendien gainean. 2004an, ordea, hainbat arrazoik
bultzaturik, aterpeak bere ateak itxi behar izan zituen, eta
hamaika urtez utzia egotearen ondorioz, eraikina hondatu
zen, erabilera desegokiak eta txikizioak pairatuta.
Koldo Aldazek gogotik egin du lan, beste batzuekin batera,
‘Ángel Olorón’ aterpea birgaitzeko ametsa bete dadin.
Proiektuaren nondik norakoa azalduko du zehatz-mehatz,
proiektuaren barneko istorioa. Jakinen dugu zer premiak
eta ilusiok eraginik ekin zioten, zer oztopo aurkitu dituzten
bidean, zer laguntza jaso dituzten… eta, era berean, gure
aterpea zer egoeratan dagoen, gaur egun.

LGTBI ERREALITATEA EZAGUTU ETA
ANIZTASUNEAN HEZTEA

>

3 eta 12 urte arteko haurren
guraso eta tutoreendako
prestakuntza.
Harrotuko langile espezialistak.
Iruñeko Udaleko LGTBI Zentroa.

ERAKUSKETAK

KONDESTABLE CIVIVOXA
HARROTU ELKARTEKO SEXOLOGOAK.
IRUÑEKO UDALAREN LGTB
OTS 15
18:00 – 20:00
Helduak

GOGOAN AL DITUZU
IRUDI HAUEK?

KOLDO ALDAZ, MENDI ETA ESKALADA KIROLEN NAPAR FEDERAKUNDEA
OTS 12
19:30

ISLANDIA. ATERPE EZIN HOBEA

>

Aurkezpena eta dokumental-emanaldia
Eraman al zaitzake patuak beti naufragatu nahi izan zenuen
uhartera?
Bidaia zale gazte bat lehorreratu da Islandian; aurrez,
hamaika herrialdetan ibilia da. Han, bizitzaren norabidea
aldatzea erabaki eta ekintzailetzari helduko dio, bere
ametsetako bat beteta: bidaietatik bizitzea. Ekimena abian
jarri ondoren eta perspektiba onak izanik ere, munduko
pandemia iritsi, eta den-dena bertan behera utzi behar izan
zuen, Islandia ia huts hartan harrapatuta gelditurik. Egoera
horretaz baliatu zen lurraldea miatzeko eta hango bazter
bakanak, harrigarriak, urrunak eta ia ezagutzen ez direnak
aurkitzeko.

Iruñeko Udal Artxiboa. Egilea: Santiago Berges Magaña

GOGOAN AL DITUZU IRUDI HAUEK?

>

Alarma-egoeraren ondorioz eta egungo COVID-19aren inguruko osasunalarmak 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.
ZABALGUNE, ITURRAMA, JUSLARROCHA, MENDILLORRI, MILAGROSA ETA SANDUZELAI.
URTARRILAREN 20ETATIK OTSAILAREN 20RA
ETA ARGAZKI SORTA BAT ONLINE: WWW.PAMPLONAESCULTURA.ES

PÁJARO FILMS eta B SERIEKO BIDEOAK
OTS 13
19:30

30

31

OTSAILEKO AGENDA
5 OSTIRALA

11 OSTEGUNA

15 ASTELEHENA

19 OSTIRALA

21 IGANDEA

25 OSTEGUNA

Panpin hautsien dantza
> ORR 20 - Kontzertua

Irakurketa errazeko taldea
> 28 ORR - Lantegia

LGTBI errealitatea ezagutu eta
aniztasunean heztea
> 30 ORR - Lantegia

Celia Bueno eta Ricardo Alí
(biolina eta pianoa)
> 18 ORR - Kontzertua

Mikel Azpiroz. Islak
> 23 ORR - Kontzertua

Bideo dokumentala. Hasierako
saioa, talde eragilearen plangintza
> 12 ORR - Proiektuaren
aurkezpena

19:30 Iturrama

6 LARUNBATA

11:00 Iturrama
Hiloramak EU

> 8 ORR - Familientzako lantegia

12:00 Milagrosa

Magic love
> 5 ORR - Magia

17:30 Kondestable

Tinta txinatarra eta efektuak
> 9 ORR - Haurrendako lantegia

18:00 Iturrama

Kaskarot EU
> 21 ORR - Familientzako lantegia

18:00 Juslarrocha
Magic love
> 5 ORR - Magia

11:00 Iturrama

17:30 Milagrosa

Stop motion Animazioa
> 13 ORR - Lantegia

19:30 Kondestable

Uraren oldea EU
> 21 ORR - Zuzeneko musika eta
proiekzioa

12 OSTIRALA

18:30 Kondestable

Ikus-entzunezko proiektuaren
aurkezpena: irakurketa
barneratzailea
> 17 ORR - Proiekzioa eta
aurkezpena

19:30 Sanduzelai

Gure aterpea "Ángel Olorón".
Belagua
> 26 ORR - Hitzaldia

8 ASTELEHENA

13 LARUNBATA

Meteorologia eta mendia.
> 29 ORR - Hitzaldia

Ilargia
> 7 ORR - Familientzako lantegia

19:30 Sanduzelai

9 ASTEARTEA

19:30 Sanduzelai

Cholitas
> ORR 25 - Dokumental-emanaldia

12:00 Milagrosa

Irakurketa-talde barneratzailea
> 28 ORR - Lantegia

10 ASTEAZKENA

19:30 Sanduzelai

En busca del resplandor alpino
> 29 ORR - Hitzaldia
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11:00 Mendillorri
11:00 Iturrama

Hiloramas
> 8 ORR - Familientzako lantegia

12:00 Zabalgune

Ipuin elurtuak EU
> 5 ORR - IpuinKontariak

18:00 Milagrosa

Cuentos nevados
> 5 ORR - IpuinKontariak

18:00 Iturrama

18:00 Iturrama

Mi querida cofradía
> 24 ORR - Zine-foruma

17 ASTEAZKENA

19:30 Kondestable

Kontzertua: gitarra klasikoa.
Nekane Ibero
> 18 ORR - Kontzertua

18 OSTEGUNA

18:00 Mendillorri

Hastapena 3D diseinuan
hasberrientzat
> 13 ORR - Lantegia

17:30 Juslarrocha

19:30 Kondestable

20 LARUNBATA

11:00 Mendillorri

Tximeletak
> 8 ORR- Familientzako lantegia

11:00 Juslarrocha

Komunetik.
> 22 ORR - Ikuskizuna

18:00 Kondestable

Ipuin arkudunak
> 6 eta 23 ORR - IpuinKontariak

18:00 Juslarrocha

12:00 Kondestable

Irakurketa-talde barneratzailea
> 28 ORR - Lantegia

27 LARUNBATA

18:00 Sanduzelai

Zinemarako musika
> 11 eta 25 ORR Familientzako lantegia

Quien cuenta y canta,
su mal espanta
> 5 eta 19 ORR - Ipuinkantariak

18:00 Kondestable

18:00 Gayarre Antzokia

19:30 Kondestable

Arriaga Taldea, Banco de
Españakoa. Sara Valencia (biolina),
Alejandro Gómez (biolontxeloa)
eta Manuel Alonso-Bartol (pianoa)
> 19 ORR - Kontzertua

Nola grabatu musika talde bat?
> 13 ORR - Lantegia

19:00 Mendillorri

Marta Sanz: "Marguerite Duras:
escribir, encarnizarse"
> 27 ORR - Hitzaldia

19:30 Kondestable

23 ASTEARTEA

Kontatzen eta abesten duenak,
bere gaitza uxatzen du EU
> 5 eta 19 ORR - IpuinKantariak

19:00 Kondestable

22 ASTELEHENA

17:30 Milagrosa

Georgia O´keeffe
> 9 ORR - Familientzako lantegia

Beste ahotz batzuk. Hasierako
saioa, talde eragilearen plangintza
> 14 ORR - Lantegia

Prozesuaren aurkezpena eta
azalpena
> 16 ORR - Hitzaldia

12:00 Kondestable

Ama Kuraia EU
> 22 ORR - Antzerkia

12:00 Milagrosa

Mi querida cofradía
> 24 ORR - Zine-foruma

19:00 Milagrosa

Denbora bizitza osasungarrirako
kudeatzea
> 26 ORR - Hitzaldia

10:00 Kondestable

12:00 Kondestable

Zinemarako musika
> 11 eta 25 ORR Familientzako lantegia

12:00 Milagrosa

24 ASTEAZKENA

Ipuin sorta bat prest!
> 6 ORR - IpuinKontariak

Gandeia. Yorrick Troman (biolina),
Ion Irazoki (txistua) eta Amaia
Cordoba (pianoa)
> 19 ORR - Kontzertua

17:30 Sanduzelai

19:30 Kondestable

Sormenezko akuarela EU
> 10 ORR - Haurrendako lantegia

18:00 Kondestable

El viaje de Ludwig
> 4 eta 19 ORR - AbenturaKontzertua familiar

18:00 Zabalgune

Betiko ipuinak
> 6 ORR - IpuinKontariak

19:30 Sanduzelai

Islandia. Aterpe ezin hobea
> 30 ORR - Aurkezpena eta
dokumental-emanaldia
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