


 010 Udal argibide-bulegoa 
www.pamplonaescultura.es/eu
www.pamplona.es/eu
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  @irunakulturada

Lege-gordailua: NA 2506/2009

CONDESTABLE I KONDESTABLEA

Kale Nagusia, 2
Iruña 31001 
948 224 249

Nafarroako Blanca pl., 9
Iruña 31004 
948 232 888

ENSANCHE I ZABALGUNEA

Eskirotz kalea, 24
Iruña 31007
948 366 655

ITURRAMA

Maiteminduen pas., 37
Iruña 31014 
948 132 190

JUS LA ROCHA I JUSLARROCHA

Jose Vila eskola. Taxoare kalea, zk.g.
Iruña 31006 
948 292 802

MILAGROSA

Sarriguren kontzejuaren kalea, 3 
Iruña 31016
948 164 114

MENDILLORRI

Gortari doktorearen plaza, zk.g.
Iruña 31012
948 136 400

SAN JORGE / SANDUZELAI



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

Kondestablea 
Igandeak 
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 BASEA
>
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 

INFORMAZIOA

> HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
PROGRAMAZIOA

> MAKER GUNEA

> ARTE BIZIAK

> ZINEMA

> HITZALDIAK

> PROIEKTU PARTE-
HARTZAILEAK

> ERAKUSKETAK

4-11

12-15

16-25

26-29

30-33

34-35

36-37

AURKIBIDEA

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. 

DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNA
IRAKASLEA / 

ARTISTA PREZIOA
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FORMATU HANDIKO 
HAURRENDAKO ANTZERKIA 

  3€. Aurrez izena emanda

ILARGIAREN ATZEAN  EU   
(Liburuaren Nazioarteko Eguna) 
> 
Nafarroako Antzerki Eskolak 
eta Iruñeko Udalak antolaturiko 
Haurrentzako XVIII. Antzerki Testu 
Lehiaketaren irabazlea.

Ilazki, bere ama Grazianarekin bizi 
den 9 urteko neska bat da. Grazianak, 
hitzen sorgina da eta herriko 
bizilagunek kontatzen dizkioten 
istorioak korapilatuz, artilezko 
alkandorak, txaketak, galtzerkiak...
ehuntzen (josten) ditu. Ilazkiren 
pasioa egurra lantzea da. Horregatik 
bakar-bakarrik igaroten duen denbora 
luzea, egurra zizelkatzen pasatzen 
du. Urtero, San Juan gaua iristen 
denean, Ilazkik ezinezkoa den desio 
berbera eskatzen du. Ahizpa bat 
eduki nahiko luke elkarrekin denbora 
pasatu eta jolastu ahal izateko. Ilargia 
eta mamurroei esker Ilazkiren desioa 
betetzear dago. Basoaren erdian 
munduan bakarrik geratu den 7 
urteko neskatxa bat topatuko du 
Grazianak. Hilal deitzen da eta ahizpa, 
ama eta familia baten beharra dauka.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 COMPAÑÍA MALASPULGAS

 API 17
   

 18:00  EU  
 + 5 urtetik gora, heldu batek lagunduta 
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FORMATU HANDIKO 
HAURRENDAKO 
ANTZERKIA 

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ GEHIAGO

HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
LANTEGIAK

JULIO VERNEREN 
ALEGIAZKO 
MUNDUAK

ETA AMETSAK… LIBURUAK DIRA    
(Liburuaren Nazioarteko Eguna)
>
Genarok eta Jimenak ezin 
diote irakurtzeari utzi. Tira, 
hobeki esan, ez diote inola ere 
irakurtzeari utzi nahi. Istorio 
bakoitzak abentura ezberdin 
batean murgiltzen ditu: 
itsasotik oihanera, lurretik 
ilargira... Horrela, orrialdeen 
artean, munduko edonora 
joaten dira, ezin konta ahala 
pertsonaia bihurtuta.

Epilogok, ordea, hau da, 
liburuetako ahotsak, albiste 
txarrak ekarri ditu... Zer 
gertatuko litzateke, liburuak 
betirako itxiko balira? Istorio 
berriekin amets egiterik ez 
bagenu? 

Gure protagonistek ezeren 
alde borrokatu behar badute, 
ametsen alde jardungo dute, 
ametsak liburu baitira. 

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA 

  PRODUCCIONES KINSER

 API 24

  

 12:00 / 18:00  

 + 4 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta  

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Kotondarrak – Las Cotton 
Anita Maravillas 
Maiatzak 8, larunbata 
18:00 - Sanduzelaiko Civivoxa

Hitzak txorabiatzen  EU  / 
Palabras encantadas 
PANTZART 
Maiatzak 22, larunbata  
12:00 / 18:00 EU  
Mendillorriko Civivoxa

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Iragana, Magia eta Etorkizuna EU  /  
Pasado, Magia y Futuro 
ITZAL MAGOA 
Maiatzak 15, larunbata  
12:00 / 18:00  EU  
Iturramako Civivoxa

Ipuin afinatuak 
SERGIO DE ANDRÉS  
Maiatzak 27, osteguna   
18:00 - Kondestableko Civivoxa. 
Pablo Sarasate Museoa

Kontatu ala kantatu, hasieratik 
abiatu EU / Contar y cantar, 
todo es empezar  
MUSAS Y FUSAS 
Maiatzak 29, larunbata 
12:00  Zabalguneko Civivoxa  
18:00  Milagrosako Civivoxa  EU

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ GEHIAGO
 Doan. Aurrez izena emanda 

 
 
EL LAZARILLO DE TORMES (Liburuaren Nazioarteko Eguna)
>
Familiendako Narrazioa

Tormesko itsumutila liburuaren egokitzapena, Amaia Cíak ondua
Tea en la azoteak literaturako klasiko honetako pertsonaia 
nagusiaren bizitza kontatuko digu era dibertigarri, burutsu 
eta bitxian. Era berean, beste narrazio batzuetako pertsonaiak 
agertuko dira, hala nola Dulcinea Tobosokoa, Txanogorritxo, 
Sherlock Holmes edota Harry Potter.

Narrazioak hainbat objektu eta panpina izanen ditu oinarri, 
guztiak ere artistak asmatuak eta oihalean margotuak; hots, 
mahatsak, saguak eta kutxak agertuko dira, Harry Potter 
ikusezintasun-kapa, Txanogorritxo eta beste.

     KONDESTABLEKO CIVIVOXA

 TEA EN LA AZOTEA

 API 17
   

 12:00

 + 5 urtetik gora, heldu batek lagunduta  

IPUIN LILURAGARRIAK
>
Titirikontu kontari   

Ipuin tradizionalak entzuteko saioa, baina sekulan kontatu 
ez zizkizuten bezala: apo musu-emailearen eta espabila-
princesasen erromantzea; La balada del rodaballo eta Petrosinella 
(Rapunzelen bertsio napolitarra). Era berean, Los cuticos y el 
lobo eta beste ipuin liluragarri batzuk. Beti bezala, paperezko 
antzokiak, itzalak, txotxongilo lauak, Pop up liburuak etab. 
erabiliz kontatuak. 

 MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO) 

 API 24
   

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

 12:00 

     ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 18:00 

 + 4 urtetik gora, heldu batek lagunduta  

IPUIN ZAPATEATUAK  
(Sarasateren Ondarea)
>
Etxeko istorioak, baina ez 
zaitez joan inola ere oinutsik. 
Lokarriak ogi loturik, 
zapateatuak egiteko. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEOKO 
ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 API 29
   

 18:00 

 + 4 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta 
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ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Sensory jelly 
Maiatzak 8, Larunbata  
Mendillorriko Civivoxa

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Lavadero de coches.  
Maiatzak 22, larunbata  
Mendillorriko Civivoxa

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, 
sortuko ditugun agertokietan 
haiekin jolasteko. 

10 leku (5 haur + 5 heldu)

Intsektuak
>
Intsektuen habitat naturala 
osatuko dugu, nahi bezala 
gora egin dezaten. Zatoz! 

  ELENA ERASO. ART&PEQUES

 API 24

  

 11.00 – 12.00
 4-6 urtetik gora, heldu batek 

lagunduta 

HAUR ETA FAMILIENDAKO LANTEGIAK 

 4 €. Aurrez izena emanda

 
UMETXOENDAKO LANTEGIAK. OIN TTIKI XIKIÑAK, ESKU TTIKI 
MARGOTZAILEAK
>
Jarduera plastikoa 24 eta 36 hilabete arteko umetxoentzat. 
Gune egokia da zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna 
ernatzeko eta jakin-mina bultzatzeko.

 11.00 – 11.45
10 leku (5 umetxo + 5 heldu)

Tapette á mouches
>
Oso tramankulu baliagarriak dira paretetan eta lurrean itsatsita 
dauden xomorro txiki batzuk harrapatzeko. Horretarako eskuak 
eta besoak gora eta indartsu altxatu beharko dituzu, xomorroak 
harrapatzeko!   

  ELENA ERASO. ART&PEQUES

 API 17

  

 11.00 – 11.45
 24-36 hilabete, heldu batek lagunduta.

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Ehun-estanpazioa. 
Maiatzak 8, larunbata EU   
Maiatzak 22, larunbata 
Iturramako Civivoxa

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Emozio-artea / Emoción-arte 
Maiatzak 15, larunbata  EU   
Juslarrochako Civivoxa

 
 
SORMEN-LANTEGIAK FAMILIARTEAN. GURE ETXEA APAINDUKO DUGU
>
Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat 
baliabide landuko ditugu irudimena akuilatzeko eta gure alderik 
sortzaileena indartzeko, gure etxerako hainbat apainketa mota 
polit sortze aldera. 

10 leku (5 haur + 5 heldu)

Collage
>
Collagea pintura-teknika bat da. Oihal, paper edo bestelako 
gainazal edo materialen gainean itsastean datza, hala nola 
kortxoaren gainean. Lantegian, margolan baterako konposizio 
bat egin eta prest utziko dugu gure sukaldera eraman eta bertan 
zintzilikatzeko.  

  DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

 API 17

  

 API 24 EU  
  

 11.00 – 13.00
 6-11 urtetik gora, heldu batek lagunduta 

 
 
ARTE-LABORATEGIAK 
FAMILIARTEAN 
> 
Familiendako lantegia da, 
elkarrekin sortu, imajinatu eta 
gozatzeko. Saio bakoitzean, 
artista baten munduan 
murgilduko gara, gure 
adierazmoldea eta 
komunikazio-moduaren bila. 

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

10 leku (5 haur + 5 heldu)

Eduardo Chillida. EU  
>
Eduardo Chillidaren 
lanaren hainbat alderditan 
murgilduko gara, hala nola 
espazioan, hutsartean, argian 
edota forman.  Horrela, 
paperak eta kartoiak erabiliz, 
hainbat lan sortuko ditugu 
eguzkiaren argia biltzeko. 
Horrez gain, paper gaineko 
tolesturak eginen ditugu 
espazio berriak osatzeko. 

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

 11.00 - 12.15
 API 17

   

 6-11 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta
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“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.

 
6 leku

Seiluak eta estanpazioa.   EU  
>
Hainbat seilu erabiliz, inpresio paregabeak eta harrigarriak 
sortuko ditugu, bai irudi geometrikoen bidez, bai kolore 
motelduen bidez.

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO

 17.30 – 19.00
 API 17

  
6-11 urte

  2 €. Aurrez izena emanda

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

6 leku 

Stencil 
>
Paretako apainketa polit bat 
eginen dugu, estanpazio-
teknikaren bidez, txantiloiak 
ere erabilita poster bat 
sortzeko. 

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO

 17.30 – 19.00
 API  24

  
6-11 urte

  2 €. Aurrez izena emanda

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Zianotipia eta marrazki zuriak. EU  
Maiatzak 15, larunbata   
Kondestableko Civivoxa

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

 Monotipia EU  
Maiatzak 29, larunbata  
Sanduzelaiko Civivoxa

Hatteras kapitainaren bidaiak 
> 
Esplorazio baterako hainbat 
eszena sortuko ditugu Lego 
piezekin, ipar poloa aurkitzea 
helburu hartuta. Ipar 
poloaren antza duten eszenak 
askatasunez birsortzeaz gain, 
izeberg txikiak ere piezen 
bidez sortzen ikasiko dugu.  

     KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 API 08

  

 11:00 – 12:30

Lurraren bihotzeraino 
> 
Sumendi bat eta hainbat 
eszena sortuko ditugu 
Lurraren bihotzerainoko 
bidaia simulatzeko. Izaki 
iraungiak aurkituko ditugu 
fantasiaz beteriko mundu 
batean.

     JUSLARROCHAKO CIVIVOXA
 API 09

  

 11:00 – 12:30

Lurretik Ilargira 
> 
Bakoitzak bere kohetea 
sortuko du sormenez, 
espazioko eszenak birsortzeko 
eta Julio Verneren liburuko 
protagonisten bidaia 
simulatzeko. 

     MILAGROSAKO CIVIVOXA
 API 10

  

 11:00 – 12:30

JULIO VERNEREN 
ALEGIAZKO MUNDUAK 
 
 
TALLERES CON LEGO

  2 €. Aurrez izena emanda

 5-12 urte

Munduari itzulia 80 egunetan
>
3 eszena sortuko ditugu Lego 
piezekin, Julio Verneren 
istorioak birsortuta, Phileas 
Foggek eleberrian erabiltzen 
dituen hiru garraiobideak 
baliatuta: itsasontzia, trena eta 
elefantea.  

     ZABALGUNEKO CIVIVOXA

  DISCOVERBRICKS

 API 06

  

 11:00 – 12:30

 
 
20.000 legoako bidaia itsaspetik
>
Itsas azpiak birsortuko 
ditugu, uretako hainbat 
izaki ikusgarriz beterik, gure 
eszenan Nemo kapitainaren 
Nautilus itsaspekoa 
laguntzeko. 

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA

  DISCOVERBRICKS

 API 07

  

 11:00 – 12:30 

ARTE LANTEGIAK  
 
2 €. Aurrez izena emanda

Sortu zeure jostailua: paperezko 
automata bat, Julio Verneren 
abenturetan inspiratua
>
Lehen automatak, hau 
da, lehen makinak, 
naturaren indarrak eta 
mugimenduak simulatzeko 
helburuarekin sortu ziren. 
Errenazimenduan agertu 
ziren, eta erlojugintzaren 
eta robotikaren artearekin 
jo zuten goia. Elektronikak 
aurrerapausoak eman ahala, 
ordea, aparatu mekaniko 
horiek desagertzen joan ziren. 
Gaur egun, robot oso 
konplexuak ikusten 
ditugu. Haietako batzuek, 
gainera, gure antza dute, 
gure mugimenduak ederki 
imitatuta. Lehen automata 
haien sorkuntzan dute 
jatorria. Beraz, lantegi 
honetan, ia denbora-bidaia bat 
eginen dugu automata baten 
sorkuntzan eta mekanikan era 
dibertigarrian barneratzeko. 
Julio Verneren irudimenezko 
eta ametsezko munduarekin 
lotuko dugu automata baten 
sorkuntza. Biradera bati 
eraginez hasiko da mugitzen, 
biraderak jostailuaren barne 
mekanismoa mugiarazten 
baitu. 

     ZABALGUNEKO CIVIVOXA

  SIMILARTE (MILA GARCÍA)

 API 08

  

 17:00-19:30
 8-13 urte 
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IKUSKIZUNAK
  3 €. Aurrez izena emanda

Verne, paperezko marinela
>
Verne, paperezko marinela da eta birziklapenak duen 
garrantziaz kontzientziatu nahi du jendea, Julio Verne idazle 
ezagunaren figura baliatuta. Kontakizunen gainean nabigatuko 
dugu, “Altxorraren uhartea” eta “20.000 legoako bidaia 
itsaspetik” liburuetan oinarriturik. Zehazki, paperezko marinel 
bat bere altxorraren bila arituko da, birziklatua izateko eta 
bere abentura berriz ere hasteko. Era berean, egilearen ondare 
sekretua aurkituko dugu, hots, idazle izatea erabaki zuen abokatu 
bat. Bidaiaren zailtasuna handia izanik ere, gure bizitzen patua 
geure eskuetan dago. 

 
     SANDUZELAIKO CIVIVOXA

  TÍTERES SOL Y TIERRA

 API 08

  

 18:00
 + 5  urtetik gora, heldu batek lagunduta 

 

STORYTELLING
  Doan. Aurrez izena emanda 

The Nautilus and the ghost island EN  
>
Captain Nemo embarks on another adventure aboard his 
indestructible submarine, the Nautilus. Legend has it that a 
magic island stands underwater, full of treasures and ghosts. 
Whoever finds it will be the richest and most famous person in 
the world. Do you want to try it? 

Nemo kapitainak abentura berri bati ekin dio Nautilus bere 
itsaspeko suntsiezinean. Elezaharrak dio uharte magiko bat 
dagoela ur azpian, ozeanoaren erdian. Esaten denez, altxorrez 
eta aberastasunez josia dago, baina baita mamuz ere. Uhartea 
aurkitzen duen huraxe Lurreko pertsonarik aberatsena eta 
ospetsuena izanen da. Saiatu nahi al duzu? 

  IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 API 07

  

 12:00 / 18:00
 +3 urtetik gora, heldu batek lagunduta
 

Bidaia Julio Verneren Mundura 
> 
Lindenbrock irakaslea geologo 
eta mineralogista ospetsua 
da (abenturazale nekagaitza 
ere bai) eta espedizio berri eta 
ikusgarri bati ekiteko zorian 
dago. Noraino eta Lurraren 
bihotzeraino doa, alajaina! 
Eta beste abenturazale ausart 
batzuen laguntza eskatu du 
zeharkaldi hori elkarrekin 
egiteko. 

Marrazki zalea bazara, eta 
margotzea eta bizitzea gogoko 
badituzu, hauxe duzu unea! 
Izan ere, sormenezko lantegi 
honetan, Julio Verneren lanen 
sakontasunetan barneratu 
eta ABENTURAZALEAREN 
KITArekin aterako gara, guk 
geuk sortuko duguna. 

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ITZIAR REPÁRAZ

 API 06
  

 17:30 – 19:30
6-14 urte 

Julio Verneren bidaiak
>
Julio Verne, idazlea, 
sortzaile mugarik gabea, eta 
zientzia fikzio modernoaren 
fundatzailea. Ezin izanen 
genuke haren eleberri bakar 
bat aukeratu, denak baitira 
harrigarriak. Txundigarria 
da benetan nola igarri zuen 
hainbat makinaren eta tresna 
teknologikoren agerpena, 
handik gutxira argia ikusi 
zuten makinak, hain zuzen. 
Itsaspeko bat, iparrorratza, 
espazio-ontzia… Hori gure 
bidaiaren hasiera besterik 
ez da, Verneren mundu 
fantastikoan murgildu baino 
lehen.  
Ikuskizun hezigarria, 
dibertigarria eta parte-
hartzailea, kontakizun 
batetik bestera jauzika, 
fikzioaren barnean fikzioa 
eginda, Julio Verneren 
eleberri adierazgarrienetako 
batzuen bidez: “Lurraren 
bihotzeraino”, “Munduari 
itzulia 80 egunetan”, “Hogei 
mila legoako bidaia itsaspetik, 
“Lurretik Ilargira” edo “Uharte 
misteriotsua”. 

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA

  ACUARIO ANTZERKIA

 API 09

  

 18:00
 + 3 urtetik gora, heldu batek 

lagunduta 

Munduari itzulia 80 kutxatan
>
Biltegi bateko hiru langile dira alegiazko bidaia baten 
protagonistak. Nekatuak daude kartoizko kutxak antolatzeaz, 
baina une jakin batean, eguneroko lan aspergarri hori guztiz 
eraldatu eta abenturaren kutsua emanen diote, halako josteta 
bat izateraino. Izan ere, haiengan bada pertsonak makinatik 
bereizten dituen gauza bat: jolasteko eta sortzeko ahalmena, 
alegia. 
Eta, orduan, kutxa soil bat beste gauza bat bihurtuko da, 
bestelako zentzuak hartuta. Gure irudimenak eskaini adina 
zentzu, hain zuzen.
Biltegi batetik atera gabe, globoan, itsasontzian edo gamelu 
gainean, istorio honetako hiru protagonistek itzulia emanen 
diote munduari, baina 80 kutxatan. Eta hitzik gabe! Entzuleek 
beren hitzak aukeratuko baitituzte keinuetako bakoitzean, bai 
eta eszenek iradokitzen dizkieten paisaietako koloreak ere.

     ITURRAMAKO CIVIVOXA

  MARKELIÑE

 API 10

  

 18:00
 + 4  urtetik gora, heldu batek lagunduta 

Abenturaren bihotzeraino
>
Burua eta bihotza fantasiari irekitzen dizkiogunean, gauza 
miresgarriak agertzen zaizkigu: itsaspeko ikusgarriak, itsaso 
menderakaitzak, mezu enkriptatuz beteriko botilak, animalia 
ezezagunak, espazioko kapsulak… Bidaia honek abenturaren 
bihotzeraino eramanen gaitu. Julio Verneren istoriorik 
haluzinagarrienetako hiru, eta sorpresa bat… Zatoz, egiguzu 
lagun, ezagutu ditzagun elkarrekin Nemo kapitaina eta Nautilus 
ontzia, igo gaitezen Duncan barnera eta zeharkatu ditzagun 
itsasoak edo begira diezaiogun ilargiaren alde ezkutuari jaurtigai 
batean igota… Elkarrekin imajinatu, bizi eta amets egiteko.  

     KONDESTABLEKO CIVIVOXA

  LA NAVE ANTZERKIA

 API 11

  

 12:00
 +5 urtetik gora, heldu batek lagunduta
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 Doan. 
Aurrez izena emanda

MAKER OSTEGUNA: 
IKASGELA IREKIAK

HAR EZAZU PARTE 
EGITEN ARI DIREN 
MAKER PROIEKTUETAN

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

IKASI

IKASTAROAK PROIEKTUETARAKO DEIALDIA
otsailak 19 > maiatzak 13

PROIEKTUEN AURKEZPENA

MAKER IKASGELA IREKIAK 
+

ELEKTRONIKA ETA 3D 
PROIEKTUAK: AIRVOX

IKUS-ENTZUNEZKO MAKER 
GUNEA PROIEKTUA

MUSIKA PROIEKTUA: BESTE 
AHOTS BATZUK

PARTE HARTU SORTU ETA EZAGUTU

MAKER OSTEGUNA: IKASGELA IREKIAK
>
Hiru Maker guneek, espezialitate bakoitzeko profesionalek lagunduta  (3D inprimaketa, ikus-
entzunezkoa eta musikala), eskura dauden materialen erabilera azaltzeko beren ateak irekitzen dituzte. 
Maker proiektuak aurkezteko kontsulta eta aholkularitzara gunea ere bada. Baita Maker espazioan parte 
hartu nahi duten pertsona sortzaile eta geldiezinen topagunea ere bada, Civivox sareko ekipamendua 
eskura jarriz. 

+ 14 urtetik gorako gazte eta helduendako, (edota 14 urtetik beherako haurrendako, heldu batek lagunduta) 

SAIO GUZTIAK ONLINE FORMATUAN EGITEN AHALKO DIRA, AURREZ IZENA EMANIK, AURREZ AURRE 
EGITERIK EZ BADAGO.

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 API 22 
3DRAKO DISEINUEN 
PERTSONALIZAZIOA

 MAI 13 
3D INPRIMAKETA MATERIALAK 
ETA PROFILAK*

  
 18:00 - 20:30

7 Leku

* Jarduera hauek 3D inprimagailuak edo 
inprimaketakoezagutzak dituztenentzat  
gomendatuak daude

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

 API 15   
KOLORE ZUZENKETARA 
HURBILTZEA

 MAI 6   
SOINUA IKUS-ENTZUNEZKOAN

  
 17:30 - 20:30

7 Leku

IKASGELA IREKIA: ELEKTRONIKA 
ETA 3D INPRIMAKETA
>
Etorri eta Inprimatu 
zure ekoizpenak 3D-n.  
Gerturatu zaitez sortu, 
ikasi eta programatzeko 
gunera, 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. 

IKASGELA IREKIA: IKUS-
ENTZUNEZKOA
>
Gerturatu zeure ikus-
entzunezko edukirako 
trebetasunak eta garapena 
lantzera. Hau da, aurre-
ekoizpena, grabazioa, edizioa, 
muntaketa eta postprodukzioa 
barnebiltzen duen guztia 
lantzera murgildu. Gunean 
honelakoak daude: kamerak, 
lan-estazioa, edizio-tresnak, 
pantaila-argazkiak, chroma, 
mikrofonoak eta edizio-
softwarea. Ikus-entzunezko 
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. 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

 API 29  
PODCAST 2.0

 MAI 20 
STREAMING MULTIKAMERA

  
 18:00 - 20:30

7 Leku
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PROIEKTU MUSIKALA: BESTE AHOTS BATZUK
>

     JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

  IOSU MARTÍ (MAKER BITARTEKARIA) 

 OTS 25 > MAI 20
 PROIEKTUA GAUZATZEA
  

 17.30 – 20.30
10 leku

 +14 (edo hortik beherakoak, heldu batek lagunduta)

Ordutegia talde eragilean proposatutako jardueretara 
egokituko da, eta parte-hartzaileen adostasunean oinarrituta

MAKER GUNEA: IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA
>

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

  OIER FUENTES (MAKER BITARTEKARIA)

 MAR 4 > MAI 20
 PROIEKTUA GAUZATZEA
  

 17.30 – 20.30
10 leku

 +14 (edo hortik beherakoak, heldu batek lagunduta)

Ordutegia talde eragilean proposatutako jardueretara 
egokituko da, eta parte-hartzaileen adostasunean oinarrituta.

ELEKTRONIKA ETA 3D PROIEKTUA: AIRVOX
>

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA

  AIMAR ROMEO (MAKER BITARTEKARIA)

 MAR 6 > API 24
  

 11.30 – 13.30  (12 ordu)
7 leku

 +14 (edo hortik beherakoak, heldu batek lagunduta)

HAR EZAZU PARTE EGITEN ARI DIREN MAKER PROIEKTUETAN
> 
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

Hona hemen hiruhileko honetako proiektuetan parte hartzeko proposamenak: 
Etorri eta parte-hartu!

PROPOSATUTAKO PROIEKTUEN 
AURKEZPENA
>
Maker proiektuak aurkezteko 
epea bukaturik, herritarrek 
aurkezten dituzten proiektuak 
jarriko dira ikusgai, bai eta 
proiektu aukeratuak ere.  

     KONDESTABLE CIVIVOXA
 MAI 20

  

 18.30

Argibideak: 
www. maker.redcivivox.es

MAKER PROIEKTUETARAKO DEIALDI IREKIA 

> 
Otsailaren 19tik maiatzaren 13ra bitartean, elektronika, robotika, 
3D inprimaketa, musika edo ikus-entzunezko baliabide, software 
libre edo hardware irekiari buruzko proposamenak aurkeztu 
ditzakezu. Jarduera honetan Civivox sareko hiru Maker guneak 
(elektronika, ikus-entzunezkoak eta musikalak) aurkeztuko dira, 
eta deialdi honetan nola parte hartu ere azalduko da.
Proposamenak Maker espazioen, sormenaren, 
esperimentazioaren eta proiektu bakoitzaren 
bideragarritasunaren arabera baloratuko dira. Parte hartzeko 
baldintza bakarra berritzea, ezagutza partekatzea eta 
komunitatea aberastea da.

Oinarri zehatzak  www.maker.redcivivox.es webean daude eta 
webgune horretan ere aurkeztuko dira proiektuak.  Epea: otsailak 
19 > maiatzak 13.
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IGANDEKO MUSIKAK

LIBURUAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA 

REMIGIA ECHARREN: 
ARGAKO ERREGINA

UNIBERTSITATE 
ANTZERKIAREN 
ERAKUSTALDI

IGANDEKO MUSIKAK

CARLOS ARRIEZU: BAZTÁN
>
Kontzertua

Baztán izeneko proiektua egilearen amari eskainia dago, Nafarroako 
haran horretako musika folklorikoan oinarritua. Emozio-karga handia 
dakarrela, behialako alegien transmisioa emulatu nahi du, alegiak 
entzuleen belarrian xuxurlatuko balira bezala. Kontzertu honetan, 
Carlos Arriezuk bidaia bat proposatzen digu euskal, nafar eta Pirinioetako 
kulturan barna, bere ikusmoldetik beti, gaiak lau atal handiren inguruan 
daudela: Natura, Mitologia, Arbasoak eta Tradizioak. Doinu intimoak eta 
zuzenak, agertokiaren atzealdean proiektatzen diren irudiek lagunduta, 
entzulea denboraz gaindiko leku liluragarri batera eramateko. Azken 
buruan, gonbidapen bat da, entzulea bere barren-barreneko emozioekin 
lotzeko.  

  CARLOS ARRIEZU, PIANOA
 API 25 

 12:00

 Jende guztiarentzat

   Doan. Aurrez izena emanda.

LIBURUAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA  
> 
Apirilaren 23a egun berezia 
da, Liburuaren Nazioarteko 
Eguna ospatzen baita. 
Efemeride horren inguruan, 
Civivox Sareak ekitaldi eta 
jarduera sorta bat antolatu du, 
liburua eta narrazio generoa 
ospatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko.  

 API 14-23

LIBURUA ZERTAN DEN GAUR EGUN 
NAFARROAN 
>
Mahai ingurua 

Foro-topaketa bat izanen da 
liburuak egun Nafarroan 
duen egoeran begirada 
pausatzeko, liburuaren 
katean ari diren lau eragileren 
ekarpenak eta ikuspuntuak 
mahai gainean jarrita.  

 HIZLARIAK: MARÍA OSET, 
EDICIONES EUNATEKO 
ZUZENDARIA. IÑAKI 
ARBILLA, NAFARROAKO 
IDAZLEEN ELKARTEAREN 
LEHENDAKARIORDEA (AEN-NIE) 
ETA IDAZLEA. MARÍA CASTEJÓN, 
SAIAKERAGILEA ETA ADITUA 
ZINEMAN ETA GENEROAN. DANIEL 
ROSINO, WALDEN LIBURU-
DENDAREN ARDURADUNA. 

     ITURRAMAKO CIVIVOXA
 API 14

 

 19:00
 Helduendako

   Doan. Aurrez izena emanda.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
>
Irakurketa Errazeko Taldea

Irakurketa Errazeko Taldeak ere Liburuaren Eguna ospatu nahi 
du saio berezi honen bitartez, La vuelta al mundo en 80 días 
liburua elkarrekin irakurrita eta haren inguruan eztabaidatuta. 
Zehazki, Ángel Burgasen bertsioa da, Almadrabak argitaratua. 
Julio Vernerekin bidaiatzea plazer hutsa izanen da eta jende 
guztiaren eskura dago. 

Gafax de Escribir eta Anfas erakundeekin elkarlanean  

      ITURRAMAKO CIVIVOXA
 BEATRIZ CANTERO

 API 15 
 

 11:00-12:00

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda

LAS HORAS (THE HOURS) 
Zine-Foruma
>
Stephen Daldry. AEB. 2002. 114'. Drama eta historia   

Virginia Woolf idazlearen figura da klasiko feminista honen 
haria. 20ko hamarkadako hasieran, idazlea borrokan ari da 
bere eromenaren eta deabruen aurka,  Mrs. Dalloway nobela 
idatzi bidenabar. Handik hamarkada batzuetara, liburu hori 
irakurtzeak bizitza aldatuko dio Laura Browni. Mendearen 
hasieran, New Yorken, Clarissa Vaughan, Mrs. Dallowayren 
egungo bertsioa da. Hiru emakume horien historia elkar 
gurutzatuko da bizitza- eta literatura-ariketa batean. 

Filmaren aurkezpena eta ondorengo mahai-ingurua Mariaren 
Castejónen eskutik.

      ITURRAMAKO CIVIVOXA
 API 12 

 
     SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 API 27 

 

 18:00

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda



18 19

EL RETRATO DE DORIAN GREY 
Zinema DVD con sistema de audio-descripción
>
Albert Lewin. AEB 1945. 110’ Drama 

Dorian Gray aristokrata oso gazte erakargarria da. Arima 
deabruari salduko dio betiereko gaztetasunaren truke. Inbokazio 
bati esker, Basil Hallward adiskideak egin dion erretratua hasiko 
da berez zahartzen.  

     MENDILLORRIKO CIVIVOXA
 API 20 

 

 19:00  

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda

JULIO VERNEREN MUNDUA SOINU-BANDETAN 
>
Hitzaldi Musikal Iruzkindua 

Julio Verne XIX. mendeko idazle eta ameslari handietako bat 
izan zen.  Sekulako eragina izan du geroko belaunaldietan, 
eta jende askoren ustez, zientzia-fikzioaren aita izan da. Saio 
honetan ederki ikusiko dugu nola bildu dituzten soinu-banden 
konpositoreek zinemarako ondutako partituretan idazlearen 
munduko berezko misterioa, abentura, tentsioa eta teknologia. 
Emailea: Joseba Beristain, soinu-banden musikaria.

     KONDESTABLEKO CIVIVOXA

  JOSEBA BERISTAIN, SOINU BANDEN MUSIKARIA
 API 21 

 

 19:00

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda

EL LAZARILLO DE TORMES
>
Familiendako Narrazioa

Tormesko itsumutila 
liburuaren egokitzapena, 
Amaia Cíak ondua
Tea en la azoteak literaturako 
klasiko honetako pertsonaia 
nagusiaren bizitza kontatuko 
digu era dibertigarri, burutsu 
eta bitxian. Era berean, 
beste narrazio batzuetako 
pertsonaiak agertuko dira, 
hala nola Dulcinea Tobosokoa, 
Txanogorritxo, Sherlock 
Holmes edota Harry Potter. 

Narrazioak hainbat 
objektu eta panpina izanen 
ditu oinarri, guztiak ere 
artistak asmatuak eta 
oihalean margotuak; hots, 
mahatsak, saguak eta 
kutxak agertuko dira, Harry 
Potter ikusezintasun-kapa, 
Txanogorritxo eta beste. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA

 TEA EN LA AZOTEA
 API 17 

 

 12:00  

 + 5 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta

 Doan. 
Aurrez izena emanda.

ILARGIAREN ATZEAN  EU

>
Familiendako Antzerkia

Nafarroako Antzerki Eskolak eta Iruñeko Udalak antolaturiko 
Haurrentzako XVIII. Antzerki Testu Lehiaketaren irabazlea.
  
Ilazki, bere ama Grazianarekin bizi den 9 urteko neska bat da. 
Grazianak, hitzen sorgina da eta herriko bizilagunek kontatzen 
dizkioten istorioak korapilatuz, artilezko alkandorak, txaketak, 
galtzerkiak...ehuntzen (josten) ditu. Ilazkiren pasioa egurra 
lantzea da. Horregatik bakar-bakarrik igaroten duen denbora 
luzea, egurra zizelkatzen pasatzen du. Urtero, San Juan gaua 
iristen denean, Ilazkik ezinezkoa den desio berbera eskatzen 
du. Ahizpa bat eduki nahiko luke elkarrekin denbora pasatu eta 
jolastu ahal izateko. Ilargia eta mamurroei esker Ilazkiren desioa 
betetzear dago. Basoaren erdian munduan bakarrik geratu den 7 
urteko neskatxa bat topatuko du Grazianak. Hilal deitzen da eta 
ahizpa, ama eta familia baten beharra dauka. 

Antzezlanaren ostean konpainiarekin topaketa izanen da 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 COMPAÑÍA MALASPULGAS
 API 17 

 

 18:00  

 + 5 urtetik gora, heldu batek lagunduta 

   3 €.  Aurrez izena emanda.

ETA AMETSAK… LIBURUAK DIRA     
>
Familiendako Antzerkia

Genarok eta Jimenak ezin 
diote irakurtzeari utzi. Tira, 
hobeki esan, ez diote inola ere 
irakurtzeari utzi nahi. Istorio 
bakoitzak abentura ezberdin 
batean murgiltzen ditu: 
itsasotik oihanera, lurretik 
ilargira... Horrela, orrialdeen 
artean, munduko edonora 
joaten dira, ezin konta ahala 
pertsonaia bihurtuta.
Epilogok, ordea, hau da, 
liburuetako ahotsak, albiste 
txarrak ekarri ditu... Zer 
gertatuko litzateke, liburuak 
betirako itxiko balira? Istorio 
berriekin amets egiterik ez 
bagenu? 
Gure protagonistek ezeren 
alde borrokatu behar badute, 
ametsen alde jardungo dute, 
ametsak liburu baitira.  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  

 PRODUCCIONES KINSER 
 API 24 

 

 12:00 / 18:00 

 + 4 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta   

   3 €.  Aurrez izena emanda.
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ERAKUSKETA 

Remigia Echarren: Argako Erregina
>
Remigia Echarren Iruñean jaio zen 1853an eta hiri berean 
zendu, 1921ean. Emakume aparta, funanbulista, artista, hiri 
honetako eta beste askotako hainbat leku gurutzatu zituena, 
soka baten gainean oinez. Egun, leku horiek guztiak oso leku 
adierazgarriak dira. Argako Erregina, Madmoiselle Agustini 
edo Sokaren Erregina esaten zitzaion, garai hartan jende 
guztiak ezagutzen zuena. Belaunaldiz belaunaldi iritsi da 
haren istorioa, haren elezaharra, eta zenbait agiri ere bai, 
hark egindako balentrien frogagarri.  

Baina, nor izan ote zen egiazki emakume hura? Nondik heldu 
zitzaion soka baten gainean oinez ibiltzeko bultzada? Nola 
ikasi zuen? Nolakoa zen haren bizitza? 

Emakume horren istorioak jakin-min handia pizten du, bai 
eta miresmena eta inspirazioa ere, haren bizitzaren berri 
izan duen ororengan. Hari buruz dagoen dokumentazioaren 
bidez, Remigiaren gaineko ideia bat bakarrik izanen dugu. 
Bada, Estefanía de Paz Asínek haren bizitzan, desioetan eta 
lorpenetan sakondu nahi izan du, eta erakusketa honen bidez, 
berezko istorio bat aurkeztu digu Remigia Echarreni buruz. 

Irudi eta objektu sorta zabal bat daude ikusgai, puzzle bateko 
piezen antzera, Remigia Echarrenen bizitza birsortzeko; 
hala nola, Madmoiselle Agustiniren saioei buruzko kartelak, 
Remigiak berak eskuz idatzitako gutunak bere jaioterrian 
saioak egitea eskatzeko, XIX. eta XX. mendeen arteko Iruña 
hartako argazkiak, bai eta bertan bizi ziren jendeenak ere, 
hiriaren bilakaeraren berri ematen diguten planoak, urte 
gutxitan hainbestean aldatutakoa, garai hartako emakumeen 
jarduera gogora ekartzen diguten objektuak eta festetan hiri 
honetara etortzen ziren konpainia artistikoen gauzakiak… 
Horrekin  batera, Estefanía de Paz Asínek haren inguruan 
eraiki duen iruditeria.

Erakusketak funanbulistaren bizitza izan zitekeenari buruzko 
ibilbidean garamatza, haren haurtzarotik heriotzaraino, 
bizitza hura izan zitekeena argazkien bitartez birsortuta; 
halaber, collagea, fotomuntaketa, objektuak eta instalazio 
artistikoa erabili dira. Estefaniaren asmoa baita erakusketa 
bisitatzen duen jende guztiak Remigia Echarren ezagutzea, 
ikusle bakoitzak Argako Erreginari buruzko bere irudia 
osatzea, eta haren elezaharra bizirik mantentzea, hots, Arga 
ibaia hamar metroko altueran zeharkatu zuen emakumearen 
istorioa kontatzea, soka baten gainean oinez, begiak estalita. 

 ARETO GOTIKOA
 API 11 > MAI 16 

 Astelehenetik igandera, 09:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 22:00etara. 

REMIGIA ECHARREN: 
ARGAKO ERREGINA 

Remigia Echarren iruindarrari 
buruzko proiektu artistiko 
bat eginen da Iruñeko 
Kondestablearen Jauregian, 
Argako Erregina esaten zitzaion 
funanbulista ospetsuaren 
heriotzaren 100. urtemuga bete 
den honetan. 

1853ko apirilaren 11n Carmen 
kalean jaioa, funanbulismoan 
aritu izanari zor dio ospea, noiz 
eta horrelako jardueran aritzea 
gutxienez harrigarria zenean. 
Hainbat saio egin zituen Iruñean 
eta beste hiri askotan; halaber, 
zenbait akrobazia konpainiatan 
aritu zen funanbulista eta 
famatu egin zen. Istripu baten 
ondorioz, ordea, dena errotik 
aldatu zitzaion, birak utzi behar 
izan zituen eta arras molde 
ezberdinean bizi behar izan zuen 
bere jaioterrian. 

Proiektu sortzailea, garatzailea 
eta gidaria: Estefanía de Paz Asín

IKUSKIZUNAK 

Argako Erregina
>
Garai batean, Iruñeko kateme guztiek Remigia zuten izena. 
Iruñeko karrika baten izena Remigia Echarren da eta, nork daki 
ez ote duen emakume hark bizirik iraunen gure adinekoren 
baten oroimenean. 

Emakume aparta, funanbulista, oso artista ezaguna XIX. eta 
XX. mendeen arteko Iruña hartan. Nor da Argako Erregina, 
Madmoiselle Agustini edo Sokaren Erregina esaten zioten 
emakume hura? Nondik sortu zitzaion altueratan oinez ibiltzeko 
desio hura, noiz eta horrelako balentrien erreferentziak gutxi 
ziren garaian? 

Beste emakume artista batek, hots, XXI. mendeko Iruñeko 
artista batek, funanbulistaz ikertu duena kontatuko digu, hau 
da, Remigiaren heriotzaren 100 urte bete diren honetan. Haren 
istorioaz liluraturik, bila eta bila aritu da, eta aurkitu egin du. 
Gainera, memoria artxibatuari datuak agortu zaizkionean, 
sorkuntza eta eraikuntza lanari lotu zaio, emakume aparta hori 
nor izan zen ezagutzen laguntzeko. 

Remigia Echarren, Argako Erregina izenburuko ikuskizunak 
hainbat arte eta teknika uztartu ditu, hala nola narrazioa, 
interpretazioa, objektuen antzerkia, ilusionismoa, arte plastikoak 
eta zirkua. Musikaz eta soinuz hornitutako ikuskizuna 
da, berariaz ondutakoak, eta zuzeneko ahotsa ere badago. 
Elementu batzuk mugitzen dira, egituren eta txirrika-sistemen 
bidez mugitu ere, edota badira pop up bidez sortutako eszena 
zabalgarriak, kartel argitsuak, etab. Hori guztia Arkakuso 
Zirkuaren ideian dago funtsatua, hots, zirku-ikuskizun bat da; 
sortzen duen ilusioa du eragile, eta lehen erreferentziak XVI. 
mendekoak dira.  

Ikuskizun fina da, zirku-arteez eta hainbat teknikaz 
-funanbulismoaz, kasu- mintzo zaiguna, eta batez ere, Remigia 
Echarrenez, Argako Erreginaz, alegia. 

 

 API 11 18:00
 API 18 12:00 ETA 18:00 
 API 25 12:00 ETA 18:00
 MAI 02 12:00 ETA 18:00:00 
 MAI 09 12:00

   1 €. Aurrez izena emanda.

HITZALDIAK 

Hesirik gabeko emakumeak, bi 
menderen artean
>
Emakume batzuek amets 
aparta izan dute. Fisikaren 
legeei aurre egin diete, 
balentria ikaragarriak egin 
edota egunerokotasunaren 
mugak gainditu dituzte, 
estereotipoak hautsita eta 
hesiak irekita.
María Spelterini ospetsuak, 
adibidez, Niagarako ur-
jauziak gurutzatu zituen 
soka gainean. Annie Edson 
Taylor alarguna, berriz, lehen 
pertsona izan zen ur-jauzi 
haietatik behera jauzi egiten 
kupel batean sarturik, eta 
bizirik atera zen, gainera. 
Ausartak, ausartegiak… 
Emakumeen historiako 
funtsezko etapa batean, 
sufragisten ideiak itxuratzen 
ari zirela, haietako batzuek 
beren ametsak betetzea lortu 
zuten. 

 ANA ULARGUI PALACIO, 
HISTORIAN DOKTOREA

 API 13 
 

 19:00 – 20:30

   Doan. Aurrez izena emanda.
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Remigia Echarreni buruzko 
ikerketa eta sorkuntza prozesua. 
Proiektuaren garapena eta 
etorkizunerako proiekzioa
>
Estefanía de Pazek azalduko 
du zer prozesuri emana bizi 
izan den bihotz-bihotzez 
azken hilabeteotan; zer 
sorkuntza-lan ondu, zer 
ondorio atera dituen, eta 
era berean, zer egin eta nola 
Argako Erregina ezagutzera 
ematen jarraitzeko.   

 ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN, AKTOREA 
ETA SORTZAILE DIZIPLINA ANITZA

 MAI 11 

 19:00 – 20:30

   Doan. Aurrez izena emanda.

HAURRENDAKO LANTEGIAK 

Sortu zure Pop-Up albuma Remigia 
Echarrenen istorioarekin
>
Remigia Echarren 
funanbulista ezagutze aldera, 
pop-up album txiki bat sortuko 
da Argako Erreginaren 
bizitzaren alderdiren bat 
kontatzeko, sorkuntza-lanen 
beren bitartez.  

Paperezko tolesturen, 
collagearen eta marrazkiaren 
bidez, paper cut teknikak 
zer aukera ematen dituen 
aztertuko da.

 MILA GARCÍA (SIMILARTE)
 API 15 

 

 18:00 – 19:30

 6 - 15 urte

 2€. Aurrez izena emanda

Trapuzko panpina funanbulista bat 
sortzea
>
Remigia Echarren 
funanbulista ezagutze 
aldera, trapuzko panpina bat 
sortuko da Remigia Echarren 
irudikatzeko eta Remigiak 
soka gainean ibiltzeko grina 
hura garatzeko.  

Esperimentatzea, ukitzea, 
jostatzea eta sentitzea, 
oihalek, guatak, margoek, 
errotulagailuek, koloretako 
hariek, txatalek eta abarrek 
sorkuntzarako eskaintzen 
dituzten aukerak ezagututa. 

 TEA EN LA AZOTEA
 API 22 

 

 18:00 – 19:30

 6 - 15 urte

 2€. Aurrez izena emanda

Zirku tradizionaletik zirku 
garaikidera
>
XVIII. mendeko zirku 
modernoaren hastapenetatik 
gaur egunerainoko ibilbide 
laburra da, zirkuaren 
garapenean izaniko mugarri 
historikoak bisitatuta. 
Horretarako, kontuan hartuko 
da zein izan diren sortzeko 
manerak eta kezkak, eta zer 
publikori zuzendu zaion 
diziplina hau denboran 
zehar, bai eta erabilitako 
estetikak, dramaturgiak eta 
eszenaratzeak ere. Zirku-
molde berriak aztertuko dira, 
haien proposamen guztiak eta 
nola hartu duten lekua, zirku 
tradizionaletik zirku berrira.

 MAITANE AZPIROZ LOIDI, 
DANTZARIA ETA TRAPEZISTA

 API 20 

 19:00 – 20:30

   Doan. Aurrez izena emanda.

Argako Erreginaren aztarna 
dokumentala Iruñeko Udal 
Artxiboan. 
Bada zer kontatu
>
Artxiboetan gordetako 
dokumentuek istorio 
zoragarriak biltzen dituzte eta 
zain daude ea noiz emanen 
zaien behar bezalako bizia 
herritarrak liluratzeko, jendea 
beti baitago prest kontakizun 
onei lotzeko. 

 ANA DOLORES HUESO PÉREZ, 
GEOGRAFIA ETA HISTORIAN 
LIZENTZIADUNA ETA IRUÑEKO 
UDAL ARTXIBOZAINA. 

 API  27 

 19:00 – 20:30

   Doan. Aurrez izena emanda.

UNIBERTSITATE ANTZERKIAREN ERAKUSTALDIA

 Helduendako

 1€. Aurrez izena emanda

Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean (NUP) 
 
IMPERATOR  
> 
Egilea Fernando Dacosta,  Bertolt Brechten La resistible 
ascensión de Arturo Ui lanean inspiratua.
Zuzendaria: Fernando Dacosta

Imperator Bertolt Brechten La resistible ascensión de Arturo Ui 
lanean oinarritua dago. Brechtek lan hura alegoria gisa idatzi 
zuen Hitlerrek boterea nola eskuratu zuen azaltzeko. Gertakari 
hura eragozteko modua izan zen, baina garai hartako baldintza 
ekonomikoek eta sozialek eragin zuten. 

Egia-ostearen munduan, pertsonak jota daude, erreferenterik 
gabe, jarraitu beharreko gidaririk gabe. Beldurrak hartu du 
jendearen izatea, eta pertsonek bizitza babestu dezakeen 
edonorengana jotzen dute, Erdi Aroan jaun handiekin gertatzen 
zen bezala. Garai nahasietan, berriz ere altxatzen dira jaun 
handi horiek, hitz sendoak darabiltzaten jaunak. Adimena eta 
pentsamendu kritikoa kultur munduko jendailaren kontuak 
dira, eta erakunde demokratikoak enperadoreen jauregi 
bihurtzen dira... Oraindik ere emankorra da mundu nazkagarriaz 
erditutako sabela. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
  MARICASTAÑA TALDEA. 
VIGOKO UNIBERTSITATEA (OURENSEKO CAMPUSA)

 API 19 
 

 19:30

Gorputza, oreka eta funanbulismoa
>
Remigia Echarren funanbulista 
ezagutze aldera, zirku 
garaikidearen oinarrizko 
teknikak izanen dira langai. 

Norberaren konfiantzatik 
talde-konfiantzarainoko eta 
laguntzarainoko bidaia bat da. 
Hainbat jolas eta proba eginen 
dira emaitza interesgarriak 
lortzeko; tamaina handiko 
pilotak, kableak eta oreka-
elementuak, adibidez. Gure 
bizitzako egun guztietan 
gainean daramagun zerbait 
probatzeko lantegia da; gure 
gorputza, alegia. 

 MARTA ROJO GARCÍA DE EULATE, 
ZIRKU-ARTISTA

 API 29 
 

 18:00 – 19:30

 6-15 urte, heldu batek lagunduta

 2€. Aurrez izena emanda

Atzoko eta argizko postalak  EU

>
Argako Erregina erakusketa 
bisitatuko da, eta parte-
hartzaile bakoitzak mezu bat, 
hitz bat, ideia bat, titulu bat... 
jasoko du.

Ondoren, lantegi bat egingo 
da, zitanotipia eta collagea 
konbinatuz. Hainbat postal 
sortuko ditugu, gure mezuak 
komunikatzeko. 

 GARBIÑE NAVARRO
 MAI 06  

 

 18:00 – 19:30

 6-15 urte, heldu batek lagunduta

 2€. Aurrez izena emanda
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MARIAGE D´AMOUR
>
Dramaturgia: Maite Agirreren
Zuzendaria: Maite Agirre

Arte inklusiboa kaletik oholtzara

Topa daitezke bi pertsonen egoera psikofisiko 
desberdinetako errealitateak?
Bi maitale elkarri begira ditugu, bi fruitu motak 
bat egiten dute: batetik, fruitu alaia bere dantza 
sentsuala gurpil aulkian eginez; bestetik fruitu 
gaztea, freskagarria pianoa eta melodika joaz. 
Bion arteko desafioa izango da, batzuetan 
umoretsua, bestetan borrokatsua, zapore 
garrazduna, maitasun ezkontzetan gertatzen 
den bezalaxe.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 UPV-EHUKO ANTZERTIOLA ANTZERKI-FAKTORIA 
  API 21

 

 19:30

 

SWEET JANE 
>
Autorea: Verónica Serrada

Lou Reed-en "Sweet Jane" abestia du izenburu 
Joana de Arco honek. Ez du zerikusirik 
imajina dezakegun Joana de Arcoren irudi 
tradizionalarekin. Iraganetik itzultzen den 
Juana garaikidea da, bere historia beste 
batzuek idatzia dela eta berak kontatu behar 
duela uste baitu.
Sanferminetako Juana: bortxatua izan 
ondoren, epaiketan nola zentsuratzen duten 
kontatzen du.
Juana Queer: nesken gorputzean jaiotako 
mutikoa, bi sexuen arteko muga lausoa 
planteatzen duena.
Cairoko Juana: beloa erabiltzearen kontra 
borrokatzen den emakume musulmana.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 LEONGO UNIBERTSITATEA
 API 22

 

 19:30 

UNIDAD DE LUGAR
> 
Egilea eta zuzendaria: Rafael Ruiz Álvarez

Ziega bat simulatzen duen leku klaustrofobiko 
batean, bi emakume preso ari dira beren istorio 
hilgarriak aletzen. Heien profilak ikusirik, 
Medea eta Elektra mitikoak etortzen zaizkigu 
gogora, erabateko gaurkotasuna duten gaietara 
hurbilduta. Agertokiaren gainean jarrita, 
ikusleek bi emakumeen hitzei eta gorputz 
mugimenduei jarraikiko zaizkie, esandakoaren 
eta esan ez denaren indarkeria sentituta. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  GRANADAKO UNIBERTSITATEKO ANTZERKI ETA DANTZA 
TALDEA 

 API 20 
 

 19:30

TRATADO PARA SABER VIVIR PARA 
USO DE LAS VIEJAS GENERACIONES
>
Egilea: María Velasco
Zuzendaria: Juan Luis Sáez

Lana oroimen ariketa 
ikusgarria da eta egun dugun 
egoeraren aurrean jartzen 
gaitu buruz buru. Europa 
zaharra, zalantzan jarritako 
Espainia demokratikoa, klitxe 
hain erabiliak, moral katoliko 
baten hondarrak, emozioen 
aurrean dugun jarrera. 
Joan den mendeko azken 
50 urte haietako borroka 
eta amets guztiak ageri dira 
islaturik María Velascoren 
lanean. Izenburuak Raoul 
Vaneigemen El tratado para 
saber vivir para uso de las 
nuevas generaciones lanari 
egiten dio erreferentzia 
eta berriak adjektiboaren 
ordez antonimoa erabili du, 
zaharrak, alegia.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 BURGOSKO UNIBERTSITATEKO 
ANTZERKI IKASGELA

 API 23
 

 19:30 

TEJAS VERDES
>
Egilea: Fermín Cabal
Zuzendaria: Óscar Orzaiz

1973ko irailaren 11ko estatu-kolpea Augusto Pinochet 
jeneralaren diktaduraren hasiera izan zen. 
Lana 1998an abiatzen da eta neska gazte bati (beste askori 
bezala) egindako basakeriak kontatzen ditu, Tejas Verdes 
presondegian giltzapetu eta gero. Gure protagonistari Colorina 
esaten zioten eta haren istorioaren eraikuntzan zuzenean 
edo zeharka erabakigarriak izandako pertsonen lekukotasun 
gogorrak erabiltzen dira, pertsonaien oroitzapen latz eta 
zirraragarrienetan barna bidaiatzeko; horra diktadura ororen 
ondorio gordinak. Horrela, istorio bakar batek jende askoren 
istorioa ekartzen digu gogora; beste haien ahotsak gerraren, 
zapalkuntzaren eta tragediaren zaratan galdu ziren. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  NUPEKO ANTZERKI TALDEA
 API 24

 
 API 25

 

 19:30 
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ZI
NE

M
A

ZINEMAKO HEROIAK

ZINE KLASIKOA, GAUR 
EGUNGO ZINEMA

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 

 18:00
 Helduendako

  Doan. Aurrez izena emanda.  

TODO SOBRE MI MADRE
>  
Pedro Almodóvar. Espainia.1999.105'. 
Melodrama

Manuelaren eta Huma Rojo 
aktorearen bizitzak gurutzatu dira, 
Manuelaren semearen heriotzaz 
geroztik. Galeraren minak eraginik, 
Manuelak bidaia bat eginen 
du iraganarekin dituen zorrak 
kitatzeko. Film horrekin, Pedro 
Almodóvarrek Oskar bat eskuratu 
zuen. Emakumezko pertsonaia 
konplexuak eraiki zituen, ñabarduraz 
beterikoak. Aukera ederra lehen 
aldiz  Almodóvarren filmografian 
barneratzeko. 

     SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 API 6

 

LAS HORAS (THE HOURS)
>  
Stephen Daldry. AEB. 2002. 
114'. Drama eta historia

Liburuaren Nazioarteko 
Eguna

Virginia Woolf idazlearen 
figura da klasiko feminista 
honen haria. 20ko 
hamarkadako hasieran, 
idazlea borrokan ari da bere 
eromenaren eta deabruen 
aurka,  Mrs. Dalloway nobela 
idatzi bidenabar. Handik 
hamarkada batzuetara, liburu 
hori irakurtzeak bizitza 
aldatuko dio Laura Browni. 
Mendearen hasieran, New 
Yorken, Clarissa Vaughan, 
Mrs. Dallowayren egungo 
bertsioa da. Hiru emakume 
horien historia elkar 
gurutzatuko da bizitza- eta 
literatura-ariketa batean. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 API 12

 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 API 27

 

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

El Skylab (Le Skylab). Julie Delphy. 
Frantzia. 2011. 91’.  
Familiendako komedia 
Maiatzak 3, astelehena 
Iturramako Civivoxa 
Maiatzak 11, asteartea 
Sanduzelaiko Civivoxa

ZINE KLASIKOA, 
GAUR EGUNGO ZINEMA  
ZINE-FORUMA 
>  

 

 18:00 
 
Helduendako 
 

  Doan. Aurrez izena emanda.   
 
Zinema Zikloa. 
JB, gaztelaniazko 
azpitituluekin

  
“Deabruaren eskua” (Maurice 
Tourneur, 1943) ziklo honetako 
lehen filmetik “Izuaren 
argazkilaria” (Michael 
Powell, 1960) azkenekora 
doan denbora-tartean, 
eraldaketa sakona gertatu 
zen munduan eta hizkuntza 
zinematografikoan. 

Maurice Tourneur zinegileak, 
Jacquesen aita eta L.A. 
ospearen pasealekuan 
bere izena duen izar bat 
duen zuzendari frantses 
bakanetako batek, film 
ilun bat aurkeztu zuenean, 
zeinaren argumentuak 
deabruzko talismanak eta 
bere arima saldu behar duen 
arren arrakasta nahi duen 
margolari baten frustrazioa 
nahasten baitzituen; AEBek 
Japonia garaitzea lortu zuten 
Guadalcanalen, Salomon 
Uharteetan, sakonean. 
Garaipen horrek amaieraren 
hasiera adierazten zuen japo-
alemaniar erakundearentzat. 
Urte horretan bertan, Jacques 
Tourneurrek, Mauriceren 
semeak, “Ni zonbie batekin ibili 
nintzen” estreinatzen zuen, 
“Revenants”, hil gabeen eta 
buduaren munduari buruzko 
film gailurra eta seminarioa.

Hamazazpi urte geroago, Michael Powellek “Izuaren argazkilaria” 
(1960) aurkeztu zuen, emakumeen psikopata hiltzaile bati buruzko 
kontakizun beldurgarria, non indarkeria eta begirada nahasten 
diren, kameraren objektiboa eta kriminalaren arma. Une horretan 
bertan, AEBk, SESBekin gerra hotzean, ikaraz begiratzen zien 
Kubako gertaerei, bi urte geroago misilen krisia deituko zitzaienari, 
mundua bere suntsipena sinatzear egon zen garaiari.

Hau da, 1943tik 1960ra bitartean, bi hamarkada baino gutxiagoan, 
eta aipatutako bi filmak lagun egiteko letra gisa hartuta, Faustoren 
ideia zaharrak “gaizkia” sinbolizatzetik igaro zen, sanotasunik eza 
gizakiarekin zerikusirik ez zuen irudi deabruzko eta tartekatu 
batek gorpuzten zuen; psikopata hiltzailearen larritasun 
existentzialak; hemen eta orain, giza asebetetzearen hondotik 
sortzen da izugarrikeria.

Hiru bosturteko pasatxo horietan, munduak sarraski-eremuetako 
infernuaren berri izan zuen, bonba atomikoen botere 
suntsitzailearen notario-akta egin zuen, eta mundu-gerra batetik 
gatazka odoltsu bat izaten jarraitzen zuen mundu batera igaro zen.

Garai hartan, zinema klasikoa izateari utzi eta modernoa bihurtu 
zen. Bere errugabetasuna galdu zuen. Pixkanaka-pixkanaka 
zuri-beltzetik alde egin zuen, eta itzalen mehatxutik askatu zen, 
gertatutakoa lehenbailehen ahaztu nahi zuen garai berri baten 
kolore kirrinkaria besarkatzeko.

Klasizismoaren eta modernitatearen arteko ziklo honek hamabi 
izenburu ditu, genero guztiak, beldur guztiak eta, ondorioz, 
itxaropen guztiak ukitzen dituzten hamabi pieza baliotsu. “Rififí”-
etik “Rufufú”-ra, thrillerraren tentsiotik komediaren irribarrera; 
“Borreroak ere hiltzen dira” izatetik “Tren txiki baten estutasunak”-
ra, muturreko heroismotik herrixkaren elkartasunera, eta horrela 
hamabi hitzordu hitzartzeraino, hamabost urte eskasetan mundua 
oso azkar aldatu zela ohartzeko. Nahi zuen, zartaginetik salto egin 
behar zuen eta sutara erori zen?
 

ARTURO BARCENILLAK aurkeztutako filmaren aurkezpena eta 
mahai-ingurua
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ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Los apuros de un pequeño tren. The Titfield Thunderbolt. Charles Crichton. Erresuma Batua. 1953. 84’. 
Maiatzak 8, larunbata – Kondestable Civivoxa

Rififí. Du rififi chez les hommes. Jules Dassin. Frantzia. 1955. 117’ 
Maiatzak 15, larunbata – Kondestable Civivoxa

Rufufú. I soliti ignoti. Mario Monicelli. Italia. 1958. 100’. 
Maiatzak 22, larunbata – Kondestable Civivoxa

Los ojos sin rostro. Les Yeux sans visage. Frantzia. Georges Franju. 1960. 88’. 
Maiatzak 29, larunbata – Kondestable Civivoxa

OCHO SENTENCIAS DE MUERTE
>
Kind Hearts ans Coronets. 
Robert Hamer. Erresuma 
Batua. 1948. 106’

Louis Mazzini gazte 
handinahia eta eskrupulurik 
gabea da, d ‘Ascoyne familia 
aristokratikoak, berea izanik, 
berari eta bere amari eragin 
dien iraina mendekatzea 
proiektatzen duena. Duke-
tituluaren oinordekotzan bere 
aurretik zeuden familiako 
kide guztiak ezabatzean datza 
plana. 

 API 24

 

LA CIUDAD DESNUDA
>  
The naked city. Jules Dassin. 
AEB. 1948. 98’

New York, dena gerta 
daitekeen metropoli 
distiratsua. Dan Muldoon 
tenienteak eta Jimmy 
Halloran bere laguntzaile 
gazteak Jean Dexter modelo 
gaztearen heriotza argitu 
behar dute. Suizidioa dirudi, 
baina bere ikerketek laster 
beste norabide batera jotzen 
dute: neska hil egin dute. 
Bitartean, hiriaren bihotza 
taupadaka ari da. 

 API 10

 

EL ÍDOLO CAÍDO
>
The Fallen Idol. Carol Reed. 
Erresuma Batua. 1948. 95’

 Baines senar-emazteak 
enbaxada bateko langileak 
dira. Bikoteak Felipe zaintzen 
du, enbaxadorearen semea. 
Baines jauna eta txikia bi 
lagun banaezin dira, baina 
Baines andreak gogor eta 
autoritarioki tratatzen 
du haurra. Baines Julie 
enbaxadako idazkariarekin 
maiteminduko da. Felipe 
sekretua ezkutatzen saiatzen 
da. 

 API 17

 

HITZALDIA

Tokio contemporáneo
>
Tokio garaikidea. Japoniako 
hiriburua 1868az geroztik eta 
nola eraldatu zen izugarri, 
harik eta industria eta 
merkataritza gune ikaragarria 
izan arte.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 IDOIA ALBENIZ
 API 8

  

 19.00
 Helduendako 

Hitzaldia ikusgai izanen da 
www.pamplonaescultura.es 
orrian Apirilak 15tik aurrera

FILM-EMANALDIAK

EL RETRATO DE DORIAN GREY
>
Albert Lewin. AEB. 1945. 110’ 
Drama

Dorian Gray aristokrata 
oso gazte erakargarria da. 
Arima deabruari salduko dio 
betiereko gaztetasunaren 
truke. Inbokazio bati esker, 
Basil Hallward adiskideak 
egin dion erretratua hasiko da 
berez zahartzen.  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 API 20

  

 19.00
 Helduendako

AUDIO-DESKRIBAPENEKO 
SISTEMADUN DVDA  

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Zabalguneaz mintzo. Zaragozako 
etorbidea eta ingurua. EU  
Maiatzak 6, osteguna  
Zabalguneko Civivoxa

El desconocido  
Maiatzak 4, asteartea 
Mendillorriko Civivoxa

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

  Doan. Aurrez izena emanda  
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 Doan. 
Aurrez izena emanda.

ZU ZARA EKONOMIA 
ZIRKULARRAREN 
ARDATZA

DENBORAREN 
KUDEAKETA ETA BIZI-
KALITATEA

EMOZIOAK

OH! DIOSAS AMADAS

ZU ZARA EKONOMIA 
ZIRKULARRAREN ARDATZA
 
 

Circulars 4 the Future-k ekarriko 
digun hitzaldi sortak Ekonomia 
Zirkularrera hurbildu nahi gaitu 
era praktikoan, hau da, eguneroko 
bizitzan betetzen ditugun rolekin 
lotuta. Hori lagungarria baita geure 
ongizaterako, bai eta tokiko eta mundu 
mailako jasangarritasunerako ere. 

 19:00 

 Helduendako

 
MODA ERE JASANGARRI BIHURTZEN ARI DA 
>
Arroparen sorkuntzan eta erabileran 
diren joera berriak eraldaketa 
ekartzen ari dira planetako sektorerik 
kutsagarrienetako batera. 

 SANDRA BELTRÁN, KOMUNIKAZIOAN ADITUA
 API 7

  

KULTURA BIRSORTZAILEA 
>
Mahai-ingurua

Arteak proposamenak bilatu 
eta ematen ditu, sorkuntza- 
eta kudeaketa-arloko 
paradigma berrien bitartez. 

 CIRCULARS 4 THE FUTURE
 API 14

  

15 MINUTUKO HIRIA, HIRI 
DESIRATUA  
>
Lana, osasuna, dendak, 
kultura eta aisia etxetik 15 
minutura badituzu, hobeki 
biziko zara, denbora irabaziko 
duzu. 

 ROSA URDANETA, BIOLOGIAN 
LIZENTZIATUA, ADITUA GIZARTE-
BERRIKUNTZAN, KULTURAREN 
ETA AISIAREN KUDEAKETAN, 
JASANGARRITASUNA OINARRI.  

 API 21
  

DENBORAREN KUDEAKETA ETA BIZI-KALITATEA

LEHENETSI, DENBORA IRABAZTEKO
>
Lehentasunak ezartzen ez jakitea da denbora gehien galarazten 
digun gauzetako bat. Zeregin batetik bestera ibiltzen gara, 
askotan zer egiten ari garen ohartu gabe, eta horrek estresatzen 
gaitu eta denbora galtzen ari garelako sentsazioa ere eragiten 
digu. Beraz, horretaz ohartzea eta lehentasunak ezartzen jakitea 
funtsezkoa da guk geuk gure denboraren kudeaketa gidatzeko 
eta denbora guk erabaki bezala erabiltzeko. Hori lantzeko hainbat 
teknika azalduko ditugu. 

 ESTHER VALLS
  API 13

 

 19:00 

 Helduendako

Hitzaldia ikusgai izanen da www.pamplonaescultura.es orrian 
Apirilak 20tik aurrera

EMOZIOAK

BARNEKO IPARRORRATZA  EU

>
Emozioen kudeaketa 
prozesuan ezinbestekoa da 
horien berri izatea, onartzea, 
emozioek gure bizitzan duten 
eragina ulertzea eta bizimodu 
kontzienteago bat izateko 
behar ditugun baliabide eta 
estrategiak identifikatzea.

 UNAX FLORES
 API 14

 

 19:00 

 Helduendako

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Emozio deserosoak maneiatzen 
ikastea: sumina, tristezia, beldurra 
Maiatzak 12 – Juslarrochako Civivoxa
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ELIZABETH DUVAL: IRIS MURDOCH: 
ENTRE LA FICCIÓN Y LAS VIRTUDES
>
Elizabeth Duval, zalantzarik 
gabe, azkenaldi honetako 
literatur fenomenorik 
indartsu eta bikainenetako 
bat da mundu editorialean. 
Gaztetasun ikaragarria duela, 
20 urtekoa doi, funtsezko 
hiru liburu eman dizkigu 
2020 eta 2021 artean, genero 
ezberdinetan: poesian, 
Excepción; autofikzioan, 
Reina, eta saiakeran, Después 
de lo trans, argitaratu berria. 
Zikloaren laugarren saioa, 
beraz, ezinbesteko hitzordua 
izanen dugu Iris Murdoch 
miresgarriari buruz duen 
ikuspegia entzuteko, Irisek ere 
genero eta molde ezberdinak 
zeharkatu baitzituen literatur 
ekoizpen liluragarrian. 

 ELIZABETH DUVAL
 API 15

  

OH! DIOSAS AMADAS

“Oh! Diosas Amadas: autoreak beren literatura-ikonoen aurrean”
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.

 19:00 

 Helduendako 

CRISTINA FALLARÁS: YO VIVÍ EN CASA DE ANA MARÍA MOIX
>
Cristina Fallarásen literatura eta pentsamendu guztia 
ezaugarritzen duen erabateko zintzotasuna topatuko dugu 
zikloaren laugarren saioan, Ana María Moixen fintasun 
anbiguoa, ertzak eta irismena ezagutzeko, hots, XX. mendeko 
garai editorial eta literario bateko funtsezko figura, baina ez 
behar bezain ezaguna. Itxura guztien arabera, emozioa eta 
gakoak hartuko dira oinarri, munduan eta idazketan agertzeko 
modu bat ulertzeko. 

 CRISTINA FALLARÁS
 API 8

  

AIXA DE LA CRUZ: EMILY DICKINSON: METÁFORAS DEL ENCIERRO
>
Aixa de la Cruzek, egile gaztea izanagatik ere, literatur 
ibilbide sendoa dauka atzean eta, Cambiar de idea lan arras 
interesgarriaren ondotik, bere ikuspegia emanen digu zikloaren 
bosgarren saioan literaturaren historian izaniko funtsezko figura 
bati buruz: Emily Dickinson. Aixak egile ikaragarri haren alderdi 
asko lagunduko digu ezagutzen, hala nola haren poesia-lanaren 
garrantzia, munduan egoteko erabakiaren garrantzia, eta hark 
aukeratutako isolamendua, handik barne-loturako mundu 
izugarri zabal bat garatzeko. 

 AIXA DE LA CRUZ
 API 22

  

MARÍA BASTARÓS: AMY HEMPEL: LA ESCRITORA QUE SILBA EN EL CEMENTERIO
>
Ahotsik pertsonalenetako eta ausartenetako bat izanen dugu 
zikloaren seigarren saioan, María Bastarós, Historia de España 
contada a las niñas lan bikain, konplexu eta adierazgarriaren 
egilea. Amy Hempel miresgarria aukeratu du, gakoa ipuin 
garaikidean, baina oso ezezaguna Espainian, eta Maríak 
harenganako debozioa adieraziko digu. Beraz, giza izaerari 
zehatz-mehatz erreparatu dion egile baten lana ezagutuko dugu. 

 MARÍA BASTARÓS
 API 29

  

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

“Lydia Davis: el material viene a mí y 
yo trato de responder” 
Sabina Urraca 
Maiatzak 13, osteguna

“Adrienne Rich: quiero continuar 
contigo desde aquí” 
Belén Gopegui 
Maiatzak 27, osteguna
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 Doan. 
Aurrez izena emanda

LORATEGIAK 
AUZOLANEAN

IRAKURKETA-TALDEAK 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
 API13 
API 27

  

 12:00 – 13:00
 Helduendako.

LORATEGIAK AUZOLANEAN 
>
Hamabostean behin egiten den 
tailerra, lorategien diseinua eta 
mantentze-lanak lantzeko. Gainera, 
lorategi bat eginen da Arrosadia 
auzorako. Klimatologiak uzten duen 
neurrian, saioak kanpoan eginen dira 
eta hainbat lorategi bisitatuko dira.
Sustrai Mintegiak.

     MILAGROSAKO CIVIVOXA

  VIVEROS SUSTRAI 
  API 06, 17:00 

   
API 20, 17:00 

  
 API 24, 11:00 

  
EGUNAK ETA ORDUTEGIAK JARDUERARA 
EGOKITUKO DIRA, ETA ALDATU AHALKO DIRA 
PARTE-HARTZAILEEKIN ADOSTUTA.
 Helduendako

PR
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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
 API 15

  

 11:00-12:00

 Helduendako.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
>
Liburuaren Nazioarteko 
Eguna

Irakurketa Errazeko Taldeak 
ere Liburuaren Eguna ospatu 
nahi du saio berezi honen 
bitartez, La vuelta al mundo 
en 80 días liburua elkarrekin 
irakurrita eta haren inguruan 
eztabaidatuta. Zehazki, 
Ángel Burgasen bertsioa da, 
Almadrabak argitaratua. Julio 
Vernerekin bidaiatzea plazer 
hutsa izanen da eta jende 
guztiaren eskura dago.

NOLA ERAGITEN DIO KLIMA-ALDAKETAK NIRE AUZOARI?
>
Iruñeko Energia Trantsizio eta Klima Aldaketarako 
Estrategiaren aurkezpena

Zabalguneko Civivoxa: maiatzak 19, asteazkena, 19:00.Udalak 
CO2-ko isurketak kalkulatu ditu, eta klima-aldaketaren ondorioz 
udalerriak duen zaurgarritasuna aztertu du. Diagnostiko 
horretatik abiatuta eta hainbat eragilerekin elkarlanean, 
Energia Trantsizio eta Klima Aldaketarako Estrategia egin da, 
deskarbonizazioa lortzeko eta arriskua murrizteko ezarri diren 
helburuak erdieste aldera.

 JAVIER ZARDOYA ILLANA, Iruñeko Udaleko Energia Agentzia 

MARTA TORRES GONZÁLES, Iruñeko Udaleko Tokiko Agenda 21eko zerbitzua

 MILAGROSAKO CIVIVOXA
 API 14

  

 19:00

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA
 API 22

  

 19:00

 INGURUMEN HEZKUNTZAKO MUSEOA
 27 API

  

 19:00

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 API 28

  

 19:00

 Doan. 
Aurrez izena emanda 010 telefonoan

ETA HURRENGO HILABETEAN… 

Iturramako Civivoxa: maiatzak 11, asteartea, 19:00. 

Caldereriako aretoa: maiatzak, 13, osteguna, 19:00.

Zabalguneko Civivoxa: maiatzak 19, asteazkena, 19:00.
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K ARKITEKTURAREN ESKELETOEN 

EDERTASUNA
>
Fernando Molina, Diseinuko 
Goi Eskola Teknikoko eta 
Nafarroako Unibertsitateko 
Arkitekturako arkitekto, 
irakasle eta ikertzailearen 
erakusketa. Arkitektura 
iragankorraren proposamen 
espazial interaktiboa. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 API 15 – MAI 10

NAFARROA KOLORETAN. 
OMENALDIA NAFARROARI
>
Erakusketa ibiltaria, ATENAk 
koordinatua eta kudeatua 
[Atena Fundazioaren Musika 
eta Dantza Eskola. Artea eta 
Desgaitasuneko ikasleak].

 MILAGROSAKO CIVIVOXA
 API 15 – 30

IV. ARGAZKI LEHIAKETA
>
Argazki-erakusketa ibiltaria, 
SARE Elkarteak eta HIESaren 
aurkako Nafarroako Batzorde 
Hiritarrak antolatutako 
Argazki Lehiaketan 
aurkeztuak, HIESaren 
aurka borrokatzeko Mundu 
Egunaren karira, Gaur inoiz 
baino gehiago + GIBari so 
uztarturik.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 API 16 – MAI 10

KREANDOMUNDOS
>
Konplexutasunez beteriko garai nahasi hauetan, sorkuntza 
artistikoa, hezkuntza eta hiritartasunaren arteko harremanei 
buruzko hausnarketa bat dakarkigu.
Sorkuntza artistikoa euskarri eta kanala ona da hezkuntza eta 
gizarte espazioetan, ikaskuntza prozesua bizkortzeko.
Era berean, kulturaren sustapenak beste pertsonekin 
harremanetan jartzea, modu kooperatiboan egitea eta mundua 
hobeto interpretatzea baimentzen digu. Eta modu horretan, 
eraldaketarako nahia eta bizitza kolektiboa hobetzeko gogoan 
hezitu. 
KreandoMundos erakusketa, hamarkada batetan zehar haur eta 
nerabeekin egindako sorkuntza artistikoko tailer eta proiektuen 
sintesia da. Formatu desberdinetan egindako zenbait ekoizpen 
erakusten ditugu hemen (oihalak, kartelak, bideoak, testuak, 
audioak, horma-irudiak, eskulturak) gure gizarte eta hezkuntzari 
buruzko hausnarketa ilustratezko asmoz. 
Asociacion Navarra Nuevo Futuro-k erakusketa hau sustatzen 
du, hurrengo erakundeen laguntzaz; Nafar Gobernua (EPD 
Kreamundos proiektua), Poctefa-INterreg Fondos Feder 
(MindTheGap proiektua) eta Civivox Juslarocha.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA
 MAR 22 - API 20

www.laboeduca.org
www.nuevo-futuro.org

ENSOÑACIONES DE CIELO Y TIERRA. ESTHER REGALADO HUARTE  
>
Veo el cielo un millón de veces y un millón de veces me sorprende.

Miro la tierra con mil caras escondidas.  

Esther Regalado Huartek, Fermín Alvirak Civivox Mendillorrin 
emandako akuarela ikastaroaren ikasleak, 2018-2020 bitartean 
egindako akuarelen erakusketa.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA 
 API 08 - 29 
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6 ASTEARTEA
11:00 Zabalgune
Munduari itzulia 80 egunetan
> 9 ORR - Lego lantegia 

17:30 Milagrosa
Bidaia Julio Verneren Mundura
> 10 ORR - Taller artístico 

18:00 Sanduzelai
Todo sobre mi madre
> 26 ORR - Zine-Foruma 

7 ASTEAZKENA
11:00 Mendillorri
20.000 legoako bidaia itsaspetik
> 9 ORR - Lego lantegia

12:00 Juslarrocha EN 
The Nautilus and the ghost Island
> 10 ORR - Storytelling 

18:00 Juslarrocha EN 

The Nautilus and the ghost Island
> 10 ORR - Storytelling

19:00 Kondestable
Moda ere jasangarri bihurtzen ari da
> 30 ORR - Hitzaldia 

8 OSTEGUNA
11:00 Kondestable
Hatteras kapitainaren bidaiak
> 9 ORR - Lego lantegia

17:00 Zabalgune
Sortu zeure jostailua: paperezko 
automata bat
> 9 ORR - Taller artístico

18:00 Sanduzelai
Verne, paperezko marinela
> 10 ORR - Familiendako antzerkia

19:00 Zabalgune
Tokio Garaikidea
> 28 ORR - Hitzaldia

19:00 Kondestable
Cristina Fallarás: "Yo viví en casa de 
Ana María Foix"
> 32 ORR - Hitzaldia

9 OSTIRALA
11:00 Juslarrocha
Lurraren bihotzeraino
> 9 ORR - Lego lantegia

18:00 Mendillorri
Julio Verneren bidaiak
> 11 ORR - Familiendako antzerkia

APIRILEKO AGENDA
10 LARUNBATA
11:00 Milagrosa 
Lurretik Ilargira
>  9 ORR - Lego lantegia

18:00 Iturrama
Munduari itzulia 80 kutxatan
> 11 ORR - Familiendako antzerkia

18:00 Kondestable
La ciudad desnuda
> ORR 28 - Zine-Foruma

11 IGANDEA
12:00 Kondestable 
Abenturaren bihotzeraino
> 11 ORR - Familiendako antzerkia

18:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

12 ASTELEHENA
18:00 Iturrama 
Las horas (The hours)
> 17 eta 26 ORR - Zine-Foruma

13 ASTEARTEA 
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> 21 ORR - Irakurketa Taldea  

19:00 Kondestable
Ezirik gabeko emakumeak, bi 
menderen artean
> ORR 21 - Hitzaldia  

19:00 Milagrosa
Lehenetsi, denbora irabazteko
> 31 ORR - Hitzaldia  

14 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Liburua zertan den gaur egun 
nafarroan
> 17 ORR - Mahai-ingurua

19:00 Kondestable
Kultura birsortzailea
> 30 ORR - Hitzaldia  

19:00 Juslarrocha
Barneko iparrorratza EU 
> 31 ORR - Hitzaldia  

19:00 Milagrosa
Nola eragiten dio klima-aldaketak 
nire auzoari?
> 35 ORR - Hitzaldia  

15 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
La vuelta al mundo en 80 días
> 17 ORR - Irakurketa 
Errazeko Taldea 

17:30 Milagrosa
Kolore zuzenketara hurbiltzea
> ORR 13 - Maker lantegia

18:00 Kondestable 
Sortu zure Pop-Up albuma Remigia 
Echarrenen istorioarekin
> 22 ORR - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestable
Elizabeth Duval: "Iris Murdoch: entre 
la ficción y las virtudes" 
> 32 ORR - Hitzaldia  

17 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Tapette á mouches
> 6 ORR - Umetxoendako lantegia

11:00 Iturrama
Collage
> 7 ORR - Familiendako Lantegia

11:00 Juslarrocha
Eduardo Chillida  EU 
> 7 ORR - Familiendako Lantegia 

12:00 Kondestable
El Lazarillo de Tormes
> 5 eta 18 ORR - Familiendako 
Narrazioa  

17:30 Kondestable
Seiluak eta estanpazioa EU 
> 8 ORR - Haurrendako lantegia 

18:00 Iturrama
Ilargiaren atzean EU 
> 4 eta 19 ORR - Familiendako 
antzerkia

18:00 Kondestable 
El ídolo caído
> 28 ORR - Zine-Foruma

18 IGANDEA
12:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

18:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

27 ASTEARTEA  
19:00 Ingurumen hezkuntzako museoa
Nola eragiten dio klima-aldaketak 
nire auzoari?
> 35 ORR - Hitzaldia

28 ATEAZKENA
19:00 Sanduzelai
Nola eragiten dio klima-aldaketak 
nire auzoari?
> 35 ORR - Hitzaldia

29 OSTEGUNA
18:00 Kondestable
Ipuin zapateatuak 
> 5 ORR - Haurrendako Narrazioa

18:00 Juslarrocha
Podcast 2.0
> 13 ORR - Maker lantegia

18:00 Kondestable
Gorputza, oreka eta funanbulismoa
> 23 ORR - Familiendako Lantegia

19:00 Kondestable
María Bastarós: “Amy Hempel: la
escritora que silba en el cementerio”
> 33 ORR - Hitzaldia

MAIATZA 
2 IGANDEA
12:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

18:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna 

6 OSTEGUNA
12:00 Kondestable
Atzoko eta argizko postalak EU 
> 23 ORR - Haurrendako Lantegia

9 IGANDEA
12:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

11 ASTEARTEA
19:00 Kondestable
Remigia Echarreni buruzko ikerketa 
eta sorkuntza prozesua. Proiektuaren 
garapena eta etorkizunerako 
proiekzioa
> 21 ORR - Hitzaldia

19 ASTELEHENA
19:30 Iturrama
Imperator. Grupo Maricastaña
> 23 ORR - Antzerkia  

20 ASTEARTEA
19:00 Mendillorri
El retrato de Dorian Grey
> 18 eta 28 ORR - Zinema  

19:00 Kondestable
Zirku tradizionaletik zirku 
garaikidera
> 22 ORR - Hitzaldia  

19:30 Iturrama
Unidad de lugar. 
> 24 ORR - Antzerkia 

21 ASTEAZKENA
19:00 Kondestable
Julio Verneren mundua soinu-
bandetan 
> 18 ORR - Hitzaldi 
Musikal Iruzkindua 

19:00 Kondestable
15 minutuko hiria, hiri desiratua 
> 30 ORR - Hitzaldia

19:30 Iturrama
Mariage D´Amour
> 24 ORR - Antzerkia

22 OSTEGUNA
18:00 Mendillorri
3Drako diseinuen pertsonalizazioa
> 13 ORR - Maker lantegia

18:00 Kondestable
Trapuzko panpina funanbulista bat 
sortzea
> 23 ORR - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestable
Aixa de la Cruz: “Emily Dickinson:
metáforas del encierro”
> 33 ORR - Hitzaldia

19:00 Mendillorri
Nola eragiten dio klima-aldaketak 
nire auzoari?
> 35 ORR - Hitzaldia

19:30 Iturrama
Sweet Jane
> 24 ORR - Antzerkia

23 OSTIRALA
19:30 Iturrama
Tratado para saber vivir para uso de 
viejas generaciones.
> 25 ORR - Antzerkia

24 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Intsektuak
> 6 ORR - Familiendako Lantegia

24 LARUNBATA 
11:00 Iturrama
Collage EU 
> 7 ORR - Familiendako Lantegia

12:00 Mendillorri
Eta ametsak… liburuak dira    
> 4 eta 19 ORR - Familiendako 
antzerkia

12:00 Milagrosa
Ipuin liluragarriak
> 5 ORR - Titirikontu kontari 

17:30 Sanduzelai
Stencil 
> 8 ORR - Haurrendako lantegia

18:00 Zabalgune
Ipuin liluragarriak 
> 5 ORR - Titirikontu kontari 

18:00 Kondestable
Ocho sentencias de muerte
> 28 ORR - Zine-Foruma

18:00 Mendillorri 
Eta ametsak… liburuak dira
> 4 eta 19 ORR - 
Familiendako antzerkia

19:30 Iturrama
Tejas verdes
> 25 ORR - Antzerkia

25 IGANDEA
12:00 Kondestable
Carlos Arriezu: Baztán
> 16 ORR - Concierto

12:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

18:00 Kondestable
Argako Erregina
> 21 ORR - Ikuskizuna

19:30 Iturrama
Tejas verdes. 
> 25 ORR - Antzerkia

27 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> 21 ORR - Irakurketa Taldea 

18:00 Sanduzelai
Las horas (The hours)
> 17 eta 26 ORR - Zine-Foruma

19:00 Kondestable
Argako Erreginaren aztarna 
dokumentala Iruñeko Udal 
Artxiboan. Bada zer kontatu
> 22 ORR - Hitzaldia
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