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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
>
Datuak babesteko araudian 
ezarritakoa betez, jakitera 
ematen dizugu Iruñeko 
Udala dela arduradun datu 
pertsonalen tratamenduaz 
bezainbatean, eta baimena 
ematen duela datu horiek 
erabiltze aldera Udalak 
antolatutako jarduera eta 
ikastaroetako izen-emateak 
kudeatzeko. Datuak betebehar 
publikoak gauzatzean bildu 
dira. Ez da daturik lagako 
legeak hala aginduta izan 
ezik. Eskubidea duzu datuetan 
sartzeko, datuak zuzentzeko 
–zuzenak ez badira– eta 
horiek ezabatzeko Erregistro 
Orokorrera (Kale Nagusia 
2, 31001, Iruña) edo egoitza 
elektronikora joaz. Datuen 
tratamendu-zerrenda eta 
informazio osagarria   
www.pamplona.es 
webgunean kontsultatu 
ditzakezu.

INFORMAZIOA

> HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
PROGRAMAZIOA

> MAKER GUNEA

> ARTE BIZIAK

> ZINEMA

> HITZALDIAK

> PROIEKTU PARTE-
HARTZAILEAK

> ERAKUSKETAK

4-9

10-13

14-23

24-33

34-35

36-39

40-41

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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HAUR ETA FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

  3€. Aurrez izena emanda

LAS COTTON 
> 
Sorterriko arriskuak atzean utzita 
Koton familia hirira abiatuko da 
bizitza eta aukera berrien bila. Hiriko 
teilatu, argien eta lantegiko makina 
eta oihalen artean, amak eta bi 
alabek abentura berriak eta arrisku 
ezezagunak biziko dituzte. Baina 
oraingoan ez daude bakarrik eta gogor 
ekingo diote zoriontsu izateko nahiari. 
Mende hasierako ehungintzan 
emakumeek izandako langile 
borroketan inspiratuta, Kotondarrak 
ideia jaio zen. Industria-iraultza 
betean, familia baten begiradaren 
bidez iruditegi bisual bat sortu dugu; 
industrializazioaren etorreraz hitz 
egitea erabaki dugu, hirietarako 
exodoa, fabrikaren gogortasuna... 
baina emakume haien ereduaz ere 
hitz egin nahi dugu, elkarrekin arituz 
bizitza duinak lor zitzaketela ulertu 
baitzuten. 
Beti bezala, txotxongilo-antzerkiak 
sorkuntzarako iruditegi, estetika eta 
antzerki kode berriak eskaintzen 
dizkigu, oso lagungarriak haurrei 
kontzeptu "helduak" azaltzeko. Azken 
finean, istorioek emozioen bidez 
bidaiatzen dutelako, eta emozioek ez 
dutelako adinik.  

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA 

 ANITA MARAVILLAS

 MAI 8
   

 18:00 

 + 5 urtetik gora, heldu batek lagunduta

HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

UMETXOENDAKO 
ANTZERKIA

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ ERE GEHIAGO

HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
LANTEGIAK

HITZAK TXORABIATZEN EU  / 
PALABRAS ENCANTADAS
>
Oholtzaren gainean, ispilu bat. 
Aliziak eta bere katuak atalasea 
zeharkatuko dute, eta beste 
logika batekin funtzionatzen 
duen mundua aurkituko dute, 
ametsena, alegia. Aliziari gauza 
sinestezinak gertatuko zaizkio, 
mundua xake taula handi bat 
bihurtuko da. Bertan, erregina 
gorria eta erregina zuria, 
zaldunak, Humpty Dumpty, 
arrautza erraldoia, farfulatzen 
duten loreak eta trenean 
bidaiatzen duen adarbakar bat 
ere egongo dira. Horiek denek 
partida amaitu arte gidatuko 
dute, orduan bihurtuko da 
Alizia erregina, eta oturuntza 
xelebre bat egingo du bere 
etxeko lasaitasunera itzuli 
aurretik.

Lewis Carrollen Ispiluan 
barrena obra unibertsalean 
oinarritutako lana da, 4 
urtetik gorako haurrendako, 
objektuak eta txotxongiloak 
erabiliz antzeztua, hots, 
literaturako obra fantastikorik 
ospetsuenetako bat. Hitzak 
txorabiatzen lan berezia da, 
surrealismo ikusgarriz jantzia 
baitago, eta zuzenean erabiltzen 
ditu Santiago Ortegaren eta 
Elena Bezanillarem ilustrazioak 
eta lan plastikoa. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 PANTZART

 MAI 22

  

 12:00 / 18:00  EU  
 + 4 urtetik gora, heldu batek lagunduta
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A UMETXOENDAKO ANTZERKIA 
  3€. Aurrez izena emanda

 
 
LA COCINA
>
Valladolideko Calderón Antzokiarekin batera ekoiztua 

Sukaldea, bero, kolore, zapore, usain… emailea da. Hartan lehen 
testurak eta lehen zaporeak ezagutzen ditugu, ezagutzen dugun 
lehen laborategia baita; leku horretan haurtzarotik dugu janaria 
langai, bai eta objektuak, zentzumenak eta beste ere.
Gure sukalde berezian sartzera gonbidatzen zaituztegu: denoi 
ezagunak egiten zaizkigun trastez eta tresnaz beteriko lekua; 
koilararekin eta sardexkarekin begietatik jaten diren hitzak 
kuzinatzeko lekua; toki horretan, gainera, hegan egiten dute 
xigorgailuek; dantza, espeziek; pertika-jauzia, baratxuriek, eta  
mmm… usaina, beti elikagarri! 
Poesia, musika eta abestiak dira arras menu goxoa prestatzeko 
erabiliko ditugun osagaiak. Nahi duzue? On egin dagizuela!  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 TELONCILLO TEATRO

 MAI 9
   

 10:30 / 12:30

 1-3 urte, heldu batek lagunduta 

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ ERE GEHIAGO 

  Doan. Aurrez izena emanda
 
 
LO IMPOSIBLE SE HACE REALIDAD  
>
Magia-ikuskizuna  

Proiektua NUPeko 2021eko 
Kultur Proiektuen Deialdiaren 
baitan aukeratu da  

Massilen ikuskizunean, magia 
eta ilusioa dira ardatz. Saioan 
denetarik gerta daiteke, badira 
eskapismo jokoak, ilusio 
handiak, umorezko magia. 
Sekulan ahaztuko ez duzun 
unea.  

  MASSIL MAGOA

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 MAI  2
  

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MAI  8
  

 19:00

 + 4 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta 
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EL VENDEDOR DE JABÓN  
>
Magia-ikuskizuna  

Proiektua NUPeko 2021eko Kultur Proiektuen Deialdiaren baitan 
aukeratu da  

Ikuskizuna bere osoan dago xaboi-burbuilei eskainia. Musika, 
argiak eta xaboia batera, ikuskizunean denetariko burbuilak 
ikusteko: txikiak, handiak (batzuk 3 metrotik gorakoak), 
koloretakoak,  sorpresadunak. Ikuskizun harrigarria, egiazki.  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

  MASSIL  MAGOA

 MAI 14
   

 19:00 

 + 4 urtetik gora, heldu batek lagunduta 

IRAGANA, MAGIA ETA ETORKIZUNA EU  
/PASADO, MAGIA Y FUTURO 
>
Magia-ikuskizuna  
Bidaia magiko bat eginen dugu 
denboran atzera 1930eko 
Londresera, mago ahaztu bat 
ezagutzeko. 
Behar-beharrezkoa den 
osagaia bilatuko dugu 
MAGIAK –eta ez, trukuek–
bizirik iraun dezan. Sekretuak 
beti daude gure artean; 
bihotzean bakarrik bilatu 
behar dira.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  ITZAL MAGOA  

 MAI 15
   

 12:00 / 18:00  EU

 + 4 urtetik gora, heldu batek 
lagunduta

CUENTOS AFINADOS 
> 
IpuinKontariak 
 
Ipuinak beren tonuan, 
dotoreak, bigoteroak, kapa eta 
kapelarekin. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 MAI 27 
 

 18:00
 + 4 urtetik gora, heldu batek 

lagunduta

KONTATU ALA KANTATU, 
HASIERATIK ABIATU EU   
/CONTAR Y CANTAR, TODO 
ES EMPEZAR 
> 
IpuinKantariak 
 
Musika konposatzen 
diegu ipuin ederrei, ipuin 
jostagarriei, ipuin sentiberei, 
ipuin bitxiei, ipuin arraroei, 
bai eta eskatalogikoei ere. 
Ipuinak eta abestiak, zertarako 
eta istorioak, sekretuak eta 
irudimena partekatzeko; beti 
bezala, gure publiko txikia da 
garrantzitsuena, eta denak 
daude gonbidatuta musika 
gurekin batera sortzera.  

 MUSAS Y FUSAS

 MAI 29 
  

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 12:00 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA  EU

 18:00

 + 3 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. 

10 leku (5 umetxo + 5 heldu)

Sensory jelly
>
Oratu, zanpatu, saiatu eta jolastu… Jolas txundigarriak sortuko 
ditugu, mugimenduz beterikoak. Zure zain gaude!  

  ELENA ERASO. ART&PEQUES

 MAI 8 
 

 11:00 – 11:45
 24-36 hilabete, heldu batek lagunduta

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)

Autoen garbitokia
>
Auto zikinak oso distiratsuak utziko ditugu di-da batean, berriak 
balira bezala. Horretarako, aski da garbitoki apartsu eta koloretsu 
honetan sartzea. Zure laguntza behar dugu; etorriko al zara? 

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 MAI 22 
 

 11:00 – 12:00

 4-6 urte, heldu batek lagunduta
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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)

Ehun-estanpazioa
>
Ezagutu eta ikasi erabiltzen 
estanpaziorako erabiltzen 
diren materialak, horiei esker 
estanpazioa teknika erraz eta 
dibertigarria baita. Hainbat 
patroi sortzen ikasiko dugu 
bururatzen zaigun guztia 
pertsonalizatzeko. Oraingo 
honetan, kuxin apaingarri 
bat diseinatu eta estanpatuko 
dugu, zuri gehien gustatzen 
zaizkizun motiboak erabilita.  

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

 MAI 8  EU   
 

 MAI 22 
 

 11:00 – 13:00
 6-11 urte, 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)

Emoción-arte
>
Emozioen munduan barneratuko gara, hainbat artelanez 
baliaturik. Artea emozioa baita eta, hala denez, tresna ahaltsua 
da kontzientzia emozionala lantzeko. 

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

  MAI 15 
 

 11:00 – 12:15
 6-11 urte, heldu batek lagunduta

 
 
 
  
“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

Zianotipia eta marrazki zuriak EU  
>
Ezagutu nahi al duzu teknika bitxi hori? Izan ere, marrazki 
benetan harrigarriak sortuko ditugu, marrazkiak errebelatuz, 
pintura fotosentikorrarekin eta tinta ezabagarriarekin. 
Animatuko al zara?

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO

  MAI 15
  

 17:30 – 19:00
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

Monotipia  EU  
>
Ezagutu nahi al duzu teknika 
bitxi hori? Margoa kristalezko 
matrize baten gainean 
eman eta irudi paregabeak 
inprimatuko ditugu. 

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO

 MAI 29 
 

 17:30 – 19:00
6-11 urte

  2 €. Aurrez izena emanda
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Aurrez izena emanda

MAKER OSTEGUNA: 
IKASGELA IREKIAK

HAR EZAZU PARTE 
EGITEN ARI DIREN 
MAKER PROIEKTUETAN

MAKER 
PROIEKTUETARAKO 
DEIALDI IREKIA

* 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.

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. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 MAI 13 
3D INPRIMAKETA MATERIALAK 
ETA PROFILAK*

  
 18:00 - 20:30

7 Leku

* Jarduera hauek 3D inprimagailuak edo 
inprimaketakoezagutzak dituztenentzat  
gomendatuak daude

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 MAI 6   
SOINUA IKUS-ENTZUNEZKOAN

  
 17:30 - 20:30

7 Leku

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 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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TXALAROA '21 

FEMKULTUR

SARASATEREN 
ONDAREA

TXALAROA '21

         

 Doan. Aurrez izena emanda

TXALAPARTARAKO HASTAPEN IKASTAROA
>
Instrumentua jotzen ikasteko lehen saioa eta, poliki poliki, garatzen 
joateko oinarizko nozioak. Txalapartaren oinarrizko arauak: kolperik 
tradizionalenetatik txalaparta modernoa, kirikoketa eta  tobera pixka bat 
lantzeraino. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 HUTSUN TXALAPARTA TALDEA 

 MAI 3 

 MAI 5 

 MAI 10 

 MAI 12 

 19:00

 + 16

HITZALDIAK

SESTAOKO TXALAPARTA ESKOLA: 30 URTE TXALAPARTA
>
Sestaoko Txalaparta Eskolaren garapena, egungo egoera 
eta etorkizuna. Eneko Abadek, duela gutxi hil den Sestaoko 
eragileak emandako pausoei jarraipena emanik, legatu didaktiko 
garrantzitsua utzi baitu. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 SENDOA GÓMEZ

 MAI 7
 

 19:30

TTAKUN-BIRA
>
Txalaparta eta bizikleta. Bi gurpil eta Lau makilen gaineko bidaia. 
Herriz herri, gure herrialdean barrena eta egunerokotasunari 
musika ipiniz. Bidean zehar, lagunak, kontzertuak, aldapak … eta 
abentura ugari

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 MIKEL URRUTIA ETA ANAI GAMBRA (HUTSUN TXALAPARTA) 

 MAI 11
 

 19:30

HAURRENDAKO JARDUERA

JOKO TXUKUN
>
Modu ludiko batean, 
txalapartaren oinarrizko 
arauetara gerturatzen 
saiatuko gara lantegi 
honetan: ohiko kolpeak eta 
gaur eguneko txalapartaren 
inguruko hainbat ezagutza.  

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 HUTSUN TXALAPARTA TALDEA 

 MAI 8
 

 10:00
 + 5 

KONTZERTUA

NORABIDE GUZTIAK   EU

>
Bihotx gara eta istorio bat 
kontatzera gatoz: txalapartak, 
Euskal Herri musikaren 
oinarri den tresna honek, 
izan dizakeen norabide 
desberdinak erakustea. 
Joera tradizionalenetik 
hasi eta doinu moderno eta 
garaikideenekin amaitu arte. 
Txalapartak denboran zehar 
izan duen garapena erakusten 
dugu, betiere umore apur 
batekin. Bestalde, era askotako 
joaldiak beste instrumentu, 
dantza eta kantuekin 
uztartzen ditugu, momento 
gozoak sortuta.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA  

 BIHOTX: GEMA INES MURILLO, 
LARA MITXELENA MARTIN ETA 
IXIAR JAUREGI LOIARTE

 MAI 14
 

 19:30 
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EMAKUME SORTZAILEAK 
>
Mahai-ingurua 

Femkultur jaialdiaren 
aurkezpena da. Bertan, 
sei sortzaile protagonistek 
kontatu eginen dizkigute 
sorkuntza garaikidean 
emakume gisa dituzten 
esperientziak; bakoitzak, 
betiere, bere berezitasunetatik 
eta arte ikuspegietatik. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA

 PARTE-HARTZAILEAK:  IONE 
ATENEA, MIREYA MARTÍN, SARA 
BRUN, MELISA CALERO, PALOMA 
RODERA ETA ZARYS FALCÓN 
MODERATZAILEA:  NEREA 
MADARIAGA 

 MAI 20 
 

 19:00  

 Doan.  Aurrez izena emanda.

FEMKULTUR 
> 
Diziplinarteko jaialdi honek emakumeen aldeko aldarria egin 
nahi du sorkuntza artistiko garaikidearen barnean, haien 
partaidetza aktiboa sustatze aldera, sortzaile artistikoak baitira. 

Femkultur jaialdiak hemen edota nazioartean ospetsuak diren sei 
emakume sortzaileri emanen dizkie ahotsa eta lekua. Sortzaileek 
beren lana eta sorkuntza-prozesua nolakoa den azalduko dute 
sormenezko laborategi, proiekzio eta antzerki- nahiz musika-
proposamenen bidez. Halaber, gogoeta eginen dute sorkuntza 
garaikidean duten esperientziaz.

Jaialdiak munta handiko gaiak izanen ditu aztergai, hala nola 
emakumearen aitortza kulturgintzan eta espazio publikoan, 
arte munduko rol generoak, berdintasuna artegintzan eta 
ekoizpen intelektualean, edota emakume artisten, zuzendarien, 
komisarioen, kudeatzaileen eta abarren ahalduntze 
profesionalean ere.

MELISA CALERO
DEI ITZAZU ZEURE JEINUAK 
>
Mugimendu- eta sorkuntza-
laborategia 

La Huella. Todos somos 
Carmen Amaya obraren 
ikerketa-lanetik abiatuta. 
Jeinuen begiradari buruzko 
pieza bat da, eta jeinuak 
gure gorputzetik igarotzeari 
buruzkoa ere, haietan ez 
begiratzeko, baizik eta 
geure baitan. Mugimendua, 
flamenkoa eta bere adierazpen 
bereziaren bilaketa 
interesatzen zaion edonori 
zuzendua.

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 21 

 

 18:00-21:00

 MAI 22 
 

 10:00-13:00

 2€.  Aurrez izena emanda.

LA HUELLA. TODOS SOMOS CARMEN AMAYA 
>
Dantza  

Birnahasketa pieza bat da, eta bertan, flamenkoa, performancea 
eta elektronika ageri dira. Jeinuen begiradari buruzko pieza 
bat da, eta jeinuak gure gorputzetik igarotzeari buruzkoa ere, 
haietan ez begiratzeko, baizik eta geure baitan. Lana sabaiaz, 
oroitzapenez, sinbiosiz eta Carmen Amayaz mintzo zaigu, bai eta 
gure barnealdean daukagun alde basatiaz ere.  
Pieza Espainiako eta nazioarteko jaialdietan ibili da eta “Musika 
orijinalik onena” sarirako izendatua egon zen, PAD sarietan. Mir 
Blib-ek soinu-gunea sortu zuen. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 23 

 

 19:00

 3€. Aurrez izena emanda.
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PALOMA RODERA
GENEROA ETA BERDINTASUNA, 
GOGOETAGAI 
>
Antzerkia esperimentatzeko 
laborategia 

Diziplina anitzeko 
ikuspegiarekin, zeharkako 
genero-ikuspegia ematea da 
laborategi honen funtsezko 
ardatza. Azken buruan, 
emakumeek gure egungo 
gizarteetan betetzen duten 
eginkizuna ulertzeko moduez 
hausnartzeko tresna bat 
izanen da. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 MAI 21 

 

 10:00-13:00 / 17:00-20:00

 2€.  Aurrez izena emanda.

GATA(S) 
>
Antzerkia  

Martxoaren 8ko manifestazio bat. Manuela, Isabel eta Clara. 
Hiru emakume. Bizitza ulertzeko hiru modu. Hiruek ere beren 
kezkak azalduko dizkigute feminismoaz, honek gizartean 
duen eginkizunaz eta lan munduan duen posizioaz, bai eta 
amatasunaz, adiskidantzaz edota maitasunaz ere. Gata(s) 
antzezlanak emakumeei buruzko hausnarketa eragiten digu, bai 
eta emetasunak gure gizarte garaikideetan duen eginkizunaz ere. 
Pertsonaien bidez, XXI. mendeko emakumearen motibazioak, 
pozak eta nahigabeak ezagutuko ditugu. Teatro Al Punto 
Producciones taldearen ikerlan baten emaitza da, Paloma 
Roderak antzeztua eta zuzendua. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 MAI 22 

 

 19:30

 3€.  Aurrez izena emanda.

SARA BRUN
EMAKUME AMANTALDUNAK  
>
Sormenezko literatur laborategia  

Emakume maiteak dauzkagu oroimenean, gure haurtzaroa 
maitasunez, besarkadaz eta zainketaz bete zutena. Super 
emakume horiek argira ateratzeko asmoz, gure bizitza hobetzen 
lagundu ziguten emakume haietako bakoitzari buruzko 
kontakizun bat idatziko dugu, ederki merezi duten omenaldia 
eskaintzeko.

Komeni da interesa dutenek eraman dezatela idatzi nahi duten 
emakumearen argazki bat lehen egunean. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 24 

  
MAI 27 

 

 18:00 – 20:00

 2€. Aurrez izena emanda.

NAVARRA EN FEMENINO: JUICIO A 
UNA REINA. JUICIO A UNA BRUJA 
>
Antzerkia  

Historian, emakumeok etapa 
guztietan falta gara, Historia 
sexu bakar batek eta batentzat 
idatzia baita: gizonezkoek 
idatzia, alegia. Historia 
bestelako ikuspuntutik 
idaztea du helburu 
ekimenak, emakumezkoen 
ikuspuntutik, Nafarroako 
lau emakumezkoren izenak 
ahanzturatik erauzteko, eta 
emakumearen eginkizunaren 
balioa nabarmentzeko 
historiako bi etapatan. 

Lehen ekitaldian, Blanca 
II.a Nafarroakoa (1464 
urtea), tronuaren oinordeko 
legitimoa, Moncadako 
Dorrean dago, bere aitak eta 
ahizpak agindurik, Joan II.ak 
eta Leonor Nafarroakoak 
agindurik, bere anaiaren 
heriotza ilunaren ostean. 
Bere arima, ordea, ez dago 
lasai, amarekin hitz egin 
nahi du,bakean hiltzeko ama 
barkatzeko beharra sentitzen 
baitu.

Bigarren ekitaldian, Graziana 
eta Maria Barrenetxea 
Zugarramurdiko ama-alabak 
dira. Biak sorgina izateaz 
akusatuak izan dira eta 
ziegetan giltzapetu dituzte. 
Bertan, galdeketa ugari eginen 
diete  sorginak eta egin ez 
dituzten hainbat krimenaren 
egileak ere direla aitortzeko.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 MAI 29 

 

 19:30

 3€.  Aurrez izena emanda.
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IONE ATENEA
ZINEMARA EGUNEROKOTASUNETIK 
HURBILTZEA  
>
Esperimentazio-laborategia 
 
Laborategi honen lehen 
zatian, ibilbide laburra eginen 
dugu zinema munduko 
erreferente batzuen 
inguruan, haien ingurune 
hurbilenetik abiatuta. 
Gero, parte-hartzaileei 
ariketa praktiko bat egitea 
proposatuko zaie, bakoitzaren 
egunerokotasunetik abiatuta, 
egunkari bat, gutun bat edo 
erretratu filmatu bat sortzeko 
(edota nahi duten beste 
edozer). 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 22 

 
 10:30-13:00

 MAI 23 
 

 11:00 – 14:00

 2€. Aurrez izena emanda.

ENERO 
>
Zine-foruma  

Ione Atenea; 2019; 69’ 

Zahartzaroaren erretratu intimo bat da laurogeitaka urteko bi 
emakumeren istorioen bidez, hots, zinegilearen amonak dira, 
eta haien egunerokotasuneko eginkizunetan eta eguneroko 
errituetan jarraikiko gatzaizkie. Zahartzen ari diren gorputzen 
keinuen eta materialtasunaren berri emanen digute kamerek; 
zinegilearen ahotsak, berriz, galderak eginen dizkie kameraren 
atzealdetik bizitzaz, denboraren joanaz eta heriotzaz; hain 
zuzen, heriotzaren hurbiltasunak blaiturik dago filma.  
Biek ere adinari ohi dagozkion ajeak dituzte gorputzean eta, 
gerraondoko balio katolikoetan hezitako belaunaldikoak izanik 
ere, haien espiritualtasuna erlijioaz harata doa.    
Zinegilea haien bidelaguna izanen da sustraietara eginen duten 
bi bidaiatan: bat, Galiziako kostaldeko itsasora, handik emigratu 
baitzuen Manolitak duela berrogei urte baino gehiago, eta han 
ere ditu “bere hildakoak”; bestea, berriz, Nafarroako Lerga herri 
txikira, han jaio baitzen Maria Jesús, eta hara itzuliko da hiltzen 
denean. Sua, itsasoa eta lurra dira protagonisten beldurrak, 
desioak, oroitzapenak eta dolua hartzen dituzten elementuak.   

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 21 

 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

MIREYA MARTÍN: 
MÁS ALLÁ DEL DIBUJO   
>
Zine-foruma    

Pablo Iraburu eta Migueltxo 
Molina; 2020; 18’  

Mireya Martín Larumbe 
artista da; lehenik, irakurtzen 
du eta, ondoren, marraztu. 
Dokumentalean ikusiko 
dugu nola biziberritzen diren 
Mireyaren marrazkiak, era 
askotan uztartzen dituen 
animazio, bideo, instalazio eta 
esku-hartzeen bidez. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 30 

 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

MIREYA MARTÍN
DÉTOURNEMENT, O LA MAGIA NO EXISTE. MAGIA NO EXISTE. NO EXISTE. EXISTE 
>
Sormenezko arte laborategia  

Laborategi honetan, “egoerak” proposatuko ditugu sormenezko hainbat estrategia garatzeko. Mireya 
Martinek izandako eredu batzuetatik abiaturik, elkarlanean arituko gara, ideiak, sentiberatasunak, 
genealogiak, ezagutzak eta beste bateratzeko.

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 28 

 
 18:00 - 21:00

 MAI 29 
 

 11:00 – 14:00

 2€. Aurrez izena emanda.
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MARIPOSA NEGRA 
>
Opera esperimentala  

Kolonbiako “Tximeleta madarikatua” elezaharrean inspiratua 
da, hots, sorginen eta zimarronen arima galduak, hil ondoren 
paradisuan sartzerik ez zutenak; beraz, tximeleta beltzen itxura 
hartuta itzultzen ziren, heriotzaren iragarle. 
Aurreiritziez eta beldurrez haratago, mugimenduak 
cumbiambera dantzarien magia dauka gordea; horrela, 
esklabotzari eta gerrari aurre egin ondoren, Mariaren Mendietan 
birsortu ziren beren dantzen eta kantuen bidez. 
Haien oihartzunak gaur eguneraino egiten du durundi, nahiz eta 
arrazakeriak eta sarraskiak eragotzi diguten haien fluxuaren eta 
sendaketaren balio kolektiboa estimatzea.   

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 MAI 28 

 

 19:30

 3 €.  Aurrez izena emanda

ZARYS FALCÓN
CANTO BU 
>
Esperimentaziozko ahots 
laborategia   

Horra kantuaren artea, 
bidaia intimo eta emozional 
baten gisara bizi izan dena, 
Bullerengue, Butoh eta Blues 
estiloen lurralde soinudun eta 
erresilienteetan zehar. 
Leku horretatik, Zarys 
Falconek agertu eginen ditu 
zer zalantzak eta intuiziok 
zeharkatzen duten, hainbat 
deribatatik abiaturik. Egiteko 
molde horrek bere praktika 
artistikoak gurutzatzen 
ditu, bai eta emakume 
arrazializatu eta migratu gisa 
bizitakoa ere: opera, jatorri 
afro-karibetarreko kantu 
dantzatuak, antzerkia, zirkua, 
ahots teknika zabalduak, 
perfomancea, migrazioa, 
cimarronaje-a, indarkeria 
armatua eta dekolonialitatea. 
Modu eta esperientzia 
horiek guztiek gorputza eta 
sustraia eman diote nire 
ahotsari, CANTO BU deituriko 
dekonstrukzio/eraikuntza 
honetan dekantatzeko. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA
 MAI 25 

  
MAI 26 

 

 18:00 – 21:00

 2€. Aurrez izena emanda.

SARASATEREN ONDAREA

 
 
 

 Doan. Aurrez izena emanda

SARASATEREN MATINÉEAK 
>
Bisita-entzunaldia, Pablo Sarasatek Iruñeko bizitza musikalaren 
sustatzaile eta bultzatzaile gisa egindako lana gogora ekartzeko. 
Izan ere, Sarasatek antolatutako matinée musikal haiek estatuko 
nahiz nazioarteko konpositore bikainak erakarri zituzten eta 
mugarri izan ziren hiriko musikagintzan. Zikloan, kontzertu 
haien funtsa berreskuratuko dugu, orduko errepertorio 
berbera eskainita. Besteak beste, Pablo Sarasate, Bach, Mozart, 
Gounod,Verdi, Chueca edota Barbieri konpositoreen lanak 
entzunen ditugu. 

  ZIKLO KOORDINATZAILEA: BEATRIZ POMES 

 12:00-12:30 

 + 18

 12 leku 

Herri-doinuak 
>
Ukaezina da folkloreak eta herri-doinuek Sarasateren bizitzan 
eta obran izan zuten leku garrantzitsua, eta zartzuelak, gainera, 
leku berezia izan zuen benetan haren matinée saioetan. Egitarau 
honetan bildu dira historian iraun duten doinuetako batzuk; 
dudarik gabe, ezagunak eginen zaizkigunak. 

  BEATIZ POMES, FLAUTA; ALBERTO ITOIZ, FLAUTA

 MAI 30 

PABLO SARASATEREN ITZALAK
>
"Pablo Sarasate" jeinu 
handiaren heriotzarekin 
batera, haren itzalak abiatu 
ziren. Oraingoz, argitu ez 
diren itzalak. Gaur, azkenean, 
haren heriotzaren lekuko 
izaniko guztiak elkartu 
dira gela honetan, hau da, 
Sarasateren azken agurraren 
eta heriotzaren inguruan 
zintzilik dauden itzalak argitu 
ditzaketen guztiak, musikaren 
jeinu handien panteoira nola 
igo zen ere argitzeko. 

  PATXI LARREA, AKTOREA 

 MAI 6 

  19:00-19:30 

 + 18

 12 leku

CUENTOS AFINADOS 
> 
IpuinKontariak 
 
Ipuinak beren tonuan, 
dotoreak, bigoteroak, kapa eta 
kapelarekin. 

 KONDESTABLEKO CIVIVOXA 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 MAI 27 
 

 18:00
 + 4 urtetik gora, heldu batek 

lagunduta
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ZINEMAKO HEROIAK

FILMMAKING FOR 
SOCIAL CHANGE: 
POPULISMOA

IKUSI, ENTZUN, TXALO 
EGIN

ZINE KLASIKOA, GAUR 
EGUNGO ZINEA

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.  

EL SKYLAB (LE SKYLAB)
>  
Julie Delphy. Frantzia 2011. 91'. Komedia familiarra 

1979ko uztaila. Familia guztia elkartu da amatxiren urtebetetzea 
ospatzeko; tartean, Albertin, hamar urteko haurra. Filmak familia bateko 
hiru belaunaldiren istorioa kontatzen digu, eta izenburua Nasaren 
espazio-estazio batetik heldu zaio. Ustekabeko lurreratze bat egin behar 
izan zuen Lurrean, eta horrek sekulako izua eragin zuen Albertineren 
amarengan, beldur baitzen ez ote zen Frantziako mendebaldeko 
kostaldean eroriko. Malenkoniatik ihes eginik, filmak familia barneko 
istorioak ekartzen ditu gogora, samurtasunez eta umore beltzez beterik. 
Aukera ederra da gure haurtzaroko udez oroitzeko eta, era berean, 
hondartzaz eta igerilekuz betetako etorkizun hurbilez pentsatzeko. 

     ITURRAMAKO CIVIVOXA

 MAI 3 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 MAI 11 

Zinemaldiak urtero gai 
desberdin bati heltzen dio. 
Lehen bi edizioak haurtzaroari 
eta migrazioei buruzkoak 
izan ziren, eta 2020an, berriz, 
gizakiek Lurrarekin duten 
harremanari begiratu zitzaion. 
Oraingoan, populismoa 
izanen da programazio 
zinematografiko eta artistikoari 
zentzua emanen dion 
zeharkako gaia.
 
Une historikoa bizi dugu eta 
aldaketak ia egunero agertzen 
dira. Gizakiak aurrekaririk 
gabeko eraldaketa-prozesua 
bizi du historiaren azken 
50 urteetan. Pandemiak 
azkartu egin ditu aldaketak 
eta distortsio ugari sortu 
ditu, aurreko garapen batetik 
heldu direnak. Informazioak 
ikaragarri aldatzen dira 
egungo munduan, hau da, 
egia, informazioa edota gisako 
balioak eta kontzeptuak 
arriskuan jartzen dituen 
munduan.
 
"Egia-ostea" eta "egia" 
elkarrekin bizi dira dagoenekoz, 
eta errealitate beraren bi 
aldeak dira. Egoera horretan, 
populismoak eta muturreko 
joerak indartu egiten dira, beste 
gizaki batzuekiko desilusioa 
eta gorrotoa oinarri dituen 
giroan. Pandemiak, urruntze 
sozialak eta kutsatzearen 
gaineko beldurrak horrelako 
prozesuak azkartu egiten 
dituzte. Adierazpen populistak 
egiten dira mundu osoan, 
eta bakoitzak, gainera, bere 
ideologia dauka. Filmmaking 
for Social Changek arreta 
jarri du gai horretan, eta gai 
horretara hurbiltzeko aukera 
ematen digu zinemaren, 
artearen eta hitzaren bidez, 
pertsonen arteko elkar 
aditzearen funtsa den aldetik.

FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE: POPULISMOA 
ALDAKETA SOZIALERAKO FILMOGRAFIA. 2021 URTEA 
>  

 

 

www.filmmakingforsocialchange.org

 Helduendako

  Doan. Aurrez izena emanda.  

2021ean, Filmmaking for Social Changek bere hirugarren 
edizioari ekin dio, zinemaldi ez-lehiakor honek proposatutako 
gaietan sakontzen jarraitzeko asmoz. Gogoratuko dugu zinemaldi 
desberdina eta independentea dela edozein joerarekiko. 
Mikel Belascoain artista nafarraren eta Patrick Hazard 
antropologo ingeles eta Londresko zinema dokumentalaren 
jaialdiko zuzendariaren arteko lankidetzatik sortua da. 
Bi-biek proposatutako egitarauak begirada kritikoa lantzera 
gonbidatzen dute ikuslea, elkarrizketa, jarrera guztiekiko 
errespetua eta zinemaren bidezko hausnarketa sustatuta.



26 27

Before I die
>  
Iker Esteibarlanda. 2020. 14´. 

Victoria aintzirako uharte 
txiki batean, Kenyan, 
arrantzaleek edozertarako 
eskubidea dutela uste dute. 
Bitartean, emakumeak eta 
neskatoak isiltasunaren 
zama soin gainean hartzera 
behartuta daude. Haurtzaroko 
oroitzapenetara egindako 
bidaia intimoan, neska gazte 
batek bere istorioa kontatzea 
erabakiko du, bere zamatik 
askatu eta itxaropenerako 
bidea aurkitzeko.

Beneath the trees
>  
Iker Esteibarlanda; 2014; 14’. 

Irlandan istorioak kontatzea 
antzinako ahozko tradizio 
batetik heldu da: legeak eta 
tabuak, epika heroikoak, 
jakinduria ipuinak eta mito 
kulturalak belaunaldiz 
belaunaldi kontatzea. 
Istorioen kontalariaren 
dohainak mundu 
ezberdinetara eramaten du 
entzulea, hitz mintzatuaren 
boterearen bidez. Hala 
ere, istorioak kontatzeko 
arte herrikoia borrokan 
ari da bizirik mantentzeko, 
entretenimendu, heziketa eta 
irakaskpide moral gisa. Filmak 
antzinako tradizio horren 
funtsa ezagutu nahi du.

Solasaldia eta eztabaida 
Miguel Goñi, Maddi Barber 
eta Iker Esteribarlandarekin. 
Moderatzailea: Mikel 

Beláscoain. 

 MAI 3

 

 19:00-21:30 

ABANGOARDIA SOZIALEKO ZINEMATOGRAFIA NAFARROAN 
>  
Jaialdiko lehen egunak Nafarroako talentu zinematografikoa 
du ardatz, Filmaking for Social Changeren ohiko bereizgarria 
izan dena. Helburua da nafarrek ondutako zine konprometitu 
bat dagoela aitortu, babestu eta sustatzea, pertsona arrunten 
istorioak kontatzeko eta publikoari abentura bat erakusteko, 
zinemagileek askatasun-ariketa batean egindakoak eta 
publikoarengana iristeko borondatea dutenak.    

Luna Menguante
>  
Miguel Goñi Aguinaga; 2021; 18’.

Filmmaking for Social Change jaialdian estreinatua. Ilbehera 
ezkutatzen da, 2019ko abenduaren 12a da. Familia bat dago prest 
egunari aurre egiteko. Animalia bat hilko dute baina hori baino 
askoz ere gehiago da. Tradizioa, natura, familia, amatasuna, 
ondarea. Miguel Goñik opari gisa ulertzen du dokumental hau, 
eta belaunaldi aunitzetako familia-tradizioaren dokumentu 
fidela da, aspaldiko lan horren inguruko eztabaida zabaldu duena.

Gorria
>  
Maddi Barber 2020. 22‘ 

Erraiak, artalde bat, udaberri bat. Usoen eta abestien harrokeria, 
ahoa itxita. Putreak, hezurrak, loreak eta esku asko. Jaten 
ematen duten eskuak, jezten, laztantzen, mozten, filmatzen 
duten eskuak, hiltzen dituzten eskuak. Beste espezie batzuen 
erabileraren inguruko zalantzak eta kontraesanak dituzten 
eskuak.

POPULISMOAK. ESPAINIA ETA BRASIL 
>  
Jaialdiaren bigarren egunak edizio honetako gai nagusian 
murgiltzeko aukera emanen digu. Horretarako, populismoari 
buruzko proiektu nazional garrantzitsuenetako bi aurkeztuko 
dira, izaera eta bokazio kritiko bereizgarriak dituztenak, 
ohiko dinamika zinematografikoetatik kanpo daudenak, eta 
populismoaren oinarri eta sustraiak maisutasunez erakusten 
dituztena, non eta Brasil eta Espainia bezalako bi herrialde hain 
ezberdinetan.

Brasil Secuestrado - Brasil Hijacked
>  
Isabel Ferreira y Eduardo Bonito; 2020; 60’

Brasil Secuestrado Brasilgo demokraziaren bahiketari buruzko 
hitzaldi performatiboen programa bat da eta herrialdeko 
kulturgintzari kalte larria eragiten ari zaiona. Ekimen honek 
eztabaida-testuinguruak sortu nahi ditu, eta aldi berean, Ricardo 
Marinelli, Zahy Guajajara, Alice Ripoll. Cia REC, Calixto Neto, 
Wellington Gadelha eta beste hainbat artista brasildarren lanen 
ekoizpena eta hedapena babestu nahi ditu. 

Después de las ocho
>  
Carlos Juan Martínez; 2020; 50’

Bruna eta L 'Observatori DESC ekoiztetxearen dokumentala 
da, Almeriako El Ejido herrian 2000. urtean izaniko gertaerak 
abiapuntu hartuta. Lanak ohartarazi nahi du Europako 
iparraldera barazkiak esportatzeko landa-eremuko eskulan 
migratzailea ustiatzeko sistema finkatu egin dela Espainian, 
eta horrek arraza-tentsio berberak sortu ditu, eskuin 
muturrak hazteko baliatutakoak. Film bikaina da. Ondoren, 
zuzendariarekin solasaldia izanen dugu.

 MAI 4

 

 19:00-21:30 

POPULISMOA. LONDON 
INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
FESTIVAL (LIDF) 
>  
Jardunaldia bi saiotan 
antolatu da. Lehenengoan, 
Patrick Hazard antropologoak 
dinamizaturik, Londresko 
Zinema Dokumentalaren 
2020ko Jaialdiko dokumental 
irabazlea aurkeztuko da. 
Bigarrenean, jaialdiaren gaian 
barneratuko gara, Espainian 
lehen aldiz erakutsiko den 
Austriako film luze baten 
bidez. Horrez gain, Patrick 
Hazardek aztertuko du 
zer-nolako eragina izan 
duen populismoak Erresuma 
Batuko kulturan, Brexit-aren 
ondoren.

When Mom is Gone 
>  
Zeynep Kececyler; 2020; 28’ 
(VOS)

Londresko Zinema 
Dokumentalaren Jaialdiko 
dokumental laburrik 
onenarendako saria irabazi 
zuen. 
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The Border Fence - Die bauliche 
Maßnahme –Mugaldeko horma. 
>  
Nikolaus Geyrhalter; 2018; 
112 ‘ (VOS)

Filmmaking for Social 
Changeren edizio honetako 
zeharkako gaia maisutasunez 
landu duen film austriarra 
da. 2016ko udaberrian, 
Brennerko Pasabidean 
(Alpeetako muga), Austriako 
gobernuak mugako hesi bat 
eraikiko zuela iragarri zuen. 
Argudioa da, Balkanetako 
ibilbidea itxi izanaren 
ondorioz, Italiarantz 
doazen errefuxiatuen 
ibilbidearen aldaketa espero 
dutela. Bertakoak harresia 
eraikitzearen beldur dira, bai 
eta atzerritarren etorreraren 
beldur ere.  Bi urte geroago, 
hesia oraindik edukiontzi 
batean bilduta dago, 
errefuxiatuen oldea ez baitzen 
inoiz gertatu. Filma enpatiaz 
garatua dago, solasaldi luzeen 
bidez dela polizia-ofizialekin 
eta bertako jendearekin, 
dela txangozaleekin 
eta nekazariekin, dela 
ostalariekin eta bidesarien 
kobratzaileekin. Oso espazio 
txikian, denetariko jarrera 
politiko indibidualak 
adierazten dituzten 
ahotsak sortzen dira, 
erabateko aniztasunean, 
Europari eragiten dion eta 
populismoaren errealitatea eta 
konplexutasuna laburbiltzen 
dituen gai bati buruz.

 MAI 5

 

 18:30-21:30

TXINA. DESHUMANIZAZIOAREN ANATOMIA 
>  
Toni Navarro Bartzelonako Giza Eskubideen Zinemaldiko 
zuzendaria izanen dugu gurekin, eta Txinan murgilduko gara, 
Filmmaking jardunaldi honetarako aukeratutako gaian. Hizlariak 
giza eskubideak 2000n zertan diren azaldu eta “Coronation” 
Ai WeiWei artista txinatar disidentearen azken dokumentala 
aurkeztuko du. Lan horrek erabateko gaurkotasuna du, 
Wuhanen filmatu baitzen konfinamenduan zehar. Iruñea izanen 
da, Bartzelonaren atzetik, artista txinatarraren dokumentala 
emanen duen bigarren herria.
 

Coronation
>  
Ai Weiwei; 2020. 115 ‘ (VOS)

2019ko abenduaren 1ean covid-19 sintomak zituen lehen gaixoa 
identifikatu zuten Wuhanen. Txinako funtzionarioek behin 
eta berriz ukatu zuten pertsonen artean kutsa zitekeenik, 
gaixo diagnostikatuen kopurua ezkutatu zuten eta medikuak 
zigortu zituzten epidemiari buruzko informazioa emateagatik. 
2020ko urtarrilaren 23an, Wuhan hiri osoa itxi zuten. Filmazioa 
Wuhanen bizi diren herritar arruntek egin zuten. Filmak  
Txinako estatu-kontrolaren alderdi politikoa aztertu du, Wuhan 
itxi zuten lehen egunetik azken egunera arte. Filmak birusa 
kontrolatzeko estatuaren erantzun militarizatua erregistratu du, 
erantzun basati eta eraginkorra.

 MAI 6

 

 19:00-21:30 

Familia kontziliatzeko zerbitzu bat egonen da eskura Jaialdiko zine emanaldi guztietan, 
18:30etik 21:30era; zehazki, tailer artistikoak eginen dira, Froggies enpresako haur 
animazio espezialista batengatik gidatua. Izen-ematea doakoa da, 948 212 575 telefonora 
deituz edo, aurrez aurrez, Kondestable Civivoxean. Leku mugatuak. 

Arte Berria – “Populismoa” 
>  
Arte Berriak 2018an egindako "Herria" proposamenetik 
eratorritako instalazio piktorikoa aurkeztuko du. "Populismoa"-k 
herri libre bat herri esklabo bihurtzeko ideia dakar, deriba eta 
jarrera politiko eta sozial populistak eta neo-faxistak agertuta. 
Askotan eta herrialde aunitzetan, jarrera horiek atzeraezinak 
izan daitezke, eta atzerakadak ekar ditzakete funtsezko 
eskubideetan. Erakusketa hau instalazio bat da instalazio baten 
barnean.

Nada sera 
>  
Artista siriarra da jatorriz eta Bartzelonan bizi da. Bere lanak 
erretratuaren eta patroi abstraktuen arteko intersekzioa 
erakusten du, bitarteko mistoetan sorta zabal bat erabilita. Irudi 
ezagunak berrerabiltzen ditu perspektiba berriak asmatzeko, 
eta arretaren eta buru inkontzientearen ekonomian bitartekoek 
dituzten gero eta eragin disruptiboagoak transmititzeko. Siriako 
emakume artista baita, estereotipo guztiak haustea aukeratu 
du, bere burua deskubritzeko eta berrasmatzeko bidaia bat 
hasita. Kondestable Civivoxean jarri duen erakusketan, giza 
portaera sozialaren berezitasunak eta irregulartasunak jorratu 
ditu; horiek erreakzio emozionaletan oinarritzen dira, erantzun 
kritikoetan baino gehiago. Artistak, gainera, 2020ko abuztuaren 
4ko leherketaren aurretik Beiruten (Libano) izandako bizitza 
erreproduzitzen duten margolanen bilduma aurkeztu du. 
Artistaren asmoa da denbora banatzea, hau da, Leherketa 
Aurrekoa eta Leherketa Ostekoa. Margolanek edertasunean 
oinarritutako patroiei jarraikiko zaizkie, hau da, izandako 
edertasunean eta oraindik ere dagoen edertasunean (halakorik 
badago). Instalazioaren bidez politika ustela kritikatu nahi 
du, politika horrek banaketa eragin baitu urteetan populismo 
sektarioaren bidez.

 ARETO NOBLEA

 MAI 2 > MAI 9 

ERAKUSKETAK
>  
Kondestable Civivoxaren 
lehen solairuan, lau 
proposamen artistiko 
jarriko dira ikusgai. Guztien 
ezaugarria egungo joera 
nagusiaren ordezko izaera 
askea izatea izanen da. 
Edizio honetan, jaialdirako 
egindako lanak baino 
ez dira programatu, eta 
artistek sortzeko eta 
lanak emateko askatasun 
osoa dute. Proposamen 
zinematografikoaren ildotik, 
Filmmaking for Social 
Changek talentu nafarraren 
alde egiten du, baita 
nazioarteko talentu berria 
aurkitzearen alde ere.
 
Programaren komisarioa 
Fábrica de Arte Nuevo da. 

Miguel Goñi Aguinaga
>  
Nafar argazkilariak bere 
bigarren erakusketa aurkeztu 
du Filmmaking for Social 
Change zinemaldian, 2016ko 
Negro izenburukoaren 
ondotik. Oraingo honetan,  
Miguel Goñik hamar 
arkitektura argazki ekarri 
ditu, guztiak ere Auschwitzen 
hartuak eta zuri-beltzean. 
Argazkien osagarri, ikus-
entzunezko instalazio bat 
ere badago ikusgai, politika 
ankerrek dakartenaren 
izugarrikeria erakusteko. 
Beraz, artista eta zinegile 
nafarrak, erakusketaz gain, 
beste lan bat ere karri du 
aurtengo ediziora, haren 
“Luna Menguante” filma 
estreinatuko baita maiatzaren 
3an, astelehenarekin, 
zinemaldiko lehen egunean.
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HITZALDIA

ZABALGUNEAZ MINTZO. ZARAGOZAKO ETORBIDEA ETA INGURUA   EU

>
Alderdi honen garapen historikoa. Tren geltoki zaharra (Irati 
eta Plazaola), Gurutze Beltza, Printzearen gotorlekua eta beste 
bitxikeria eta pasadizo batzuk.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

  JAVIER MANGADO
 MAI 6

  

 19:00
 Helduendako 

Hitzaldia eskuragarri izanen da maiatzaren 13tik aurrera www.
pamplonaescultura.es web orrian.

FILM-EMANALDIAK

EL DESCONOCIDO
>
Dani de la Torre. Espainia. 2015. 91’ Thrillerra

Carlos banku-exekutiboa da eta, egunero bezala, haurrak 
ikastetxera eramanen ditu. Autoan sartu eta motorra piztean, 
dei anonimo bat jaso du, jarleku azpian lehergailu bat duela 
iragartzeko. Ordu gutxi batzuk ditu dirutza handia eskuratzeko; 
bestela, dirua lortzen ez badu, leherketak autoa txikituko du. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 MAI 4

  

 19:00
 Helduendako

AUDIO-DESKRIBAPENEKO SISTEMADUN DVDA  

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

  Doan. Aurrez izena emanda  

Ismael Iglesias
>  
Arte Ederretako lizentziaduna 
da Euskal Herriko 
Unibertsitatean, pintura 
eta ikus-entzunezkoen 
espezialitateetan. Sari 
ugari jaso ditu eta lanak 
erosi izan dizkiote bilduma 
garrantzitsuetarako. Bere 
lanak eraginkortasun 
bisual handikoak dira, 
eta gaur egungo baliabide 
teknologikoen bilaketa 
sistematikotik datoz, ez 
hainbeste irudiak hartzeko eta 
ondoren mihisera eramateko, 
baizik eta haien egituratze-
abiadura ulertzeko eta 
onartzeko. Funtsezkoaren eta 
oroitzapenaren fasez faseko 
bilaketa paradigmatiko horren 
ondorioz eta partzelazio 
sistematikoaren bidez, uztartu 
egiten ditu abangoardia 
piktoriko tradizionalaren 
lorpenak eta ordenagailuko 
pantailen luminiszentzia 
opakua. Filmmaking for 
Social Changerako,  artistak 
bi lan zinematografiko berri 
aurkeztuko ditu erakusketa-
gelan: Chinapitalismo eta 
Dark Berlin.
 

ZINE KLASIKOA, GAUR 
EGUNGO ZINEA  
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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RUFUFÚ
>
I soliti ignoti. Mario Monicelli. 
Italia. 1958. 100’

Lapur talde batek, jada 
erretiratutako lapur batek 
aholkatuta, Pietate Mendiko 
bulego erromatarretan 
lapurreta handi bat 
prestatzea erabakitzen du, 
bizi diren miseriatik aterako 
dituelakoan. Horretarako, 
taldeak kutxa gotorretan 
espezialista bat kontratatzen 
du, baina planak ez dira beti 
batek espero bezala ateratzen.

 MAI 22

  

RIFIFÍ
>
Du rififi chez le hommes. Jules 
Dassin. Frantzia. 1955. 117’

Bost urteko kartzela-
zigorra bete ondoren, Tony 
Le Stephanois kartzelatik 
aterako da bizitza aldatzeko 
asmoz, baina bere maitale 
ohia gangster ezagun 
batekin dagoela ikusiko du. 
Gauzak horrela, eta baliabide 
ekonomikorik gabe, lehengo 
bizimodura itzuli eta bere 
lagun zaharrekin bildu 
besterik ez du egin behar. 
Asteak eta asteak, haiekin 
batera, kolpe perfektu bat 
prestatzen du: Parisko bitxi-
denda irisgaitz bati lapurreta 
egitea.

 MAI 15

  

LOS APUROS DE UN PEQUEÑO TREN
>
The Titfield Thunderbolt. 
Charles Crichton. Erresuma 
Batua. 1953. 84’

Titfield herri txiki eta 
fikziozkoak bere probintziako 
hiriburuarekin lotzen duen 
tren lerro historiko bat du, 
eta bertako biztanleak oso 
zoriontsuak dira zerbitzu 
honek eskaintzen dien 
independentziaz gozatuz. 
Baina trenbide konpainia 
nazionalak utzi egingo dio 
bere herritik igarotzen den 
linea ustiatzeari, autobus 
zerbitzu moderno baten 
mesedetan, eta orduan jarriko 
da proban bertakoen adimena.

 MAI 8

  

EL FOTÓGRAFO DEL PÁNICO
>
Peeping Tom. Michael Powell. Erresuma Batua. 
1960. 109’

Londresen, Mark Lewisek Dora ezagutuko du, 
bere berokiaren azpian ezkutatutako kamera 
batekin ezkutuan filmatuko duen emagaldua. 
Kameraren bisorearen ikuspuntutik erakutsita, 
emakumea bere apartamenturaino jarraitzen 
du, hiltzailea eta, ondoren, filma bere estudioan 
ikusten du. Hurrengo goizean, Lewisek Doraren 
gorpua bere etxetik nola ateratzen duen 
filmatzen du, kazetaritzat hartuz.

 EKA 5

  

LOS OJOS SIN ROSTRO
>
Les Yeux sans visage. Georges Franjú. 
Frantzia. 1960. 88’

Emakume gazte eta ederrak desagertzen ari 
dira Parisen arrastorik utzi gabe. Genessier 
irakaslea, zirujau ospetsua, bahitzen ari 
da aurpegiko transplanteen esperimentu 
arriskutsuetan erabiltzeko, azken helburua 
bere alaba Christianeri, auto istripu izugarri 
baten ondoren desitxuratua, edertasuna 
itzultzea delarik. Hala ere, operazio bakoitzak 
porrot egiten du, eta polizia desagerpenak 
serio hartzen hasten da. Paulette gaizkile 
gaztea amu gisa erabiliko dute bahitzailea 
harrapatzeko, baina behin bahituta, poliziak 
arrasto guztiak galduko ditu.

 MAI 29
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 Doan. 
Aurrez izena emanda.

EMOZIOAK

OH! DIOSAS AMADAS

NOLA ERAGITEN DIO 
KLIMA-ALDAKETAK NIRE 
AUZOARI?

EMOZIOAK

EMOZIO DESEROSOAK MANEIATZEN IKASTEA: SUMINA, TRISTEZIA, BELDURRA
>
Garrantzitsua da ulertzea ez dagoela emozio negatiborik; ezin da sentimendu 
deserosoetatik ihes egin. Tristeziak, beldurrak eta suminak ematen 
diguten informazioa baliatu behar da geure burua are hobeki ezagutzeko. 
Emozio horiek deserosoak eta gogaikarriak dira, baina beharrezkoak 
zaizkigu mugak jartzeko, geure buruari mugak jartzeko, konpainia 
bilatzeko, laguntza eskatzeko, gure ametsak lortu nahi izateko, etab.

 UNAX FLORES
 MAI 12

 

 19:00 

 Helduendako

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 

SABINA URRACA: “LYDIA DAVIS: 
EL MATERIAL VIENE A MÍ Y YO TRATO DE RESPONDER”
>
Zikloaren saio honetan, Sabina Urraca mintzatuko zaigu, 
hots, bere belaunaldiko idazlerik bikainenetako bat, 'Soñó 
con la chica que robaba un caballo' lana plazaratu berri 
duena,  'Las niñas prodigio' gogoangarri hura argitaratu 
eta hiru urtera. Plazer hutsa izanen da Lydia Davis idazle 
iparramerikarraz duen ikuspegia eta harekin duen lotura 
jasotzea. Davis ipuin minimalistaren maistretako bat da, eta 
egile miresgarria benetan, giza kondizioaz eta harreman 
pertsonalez zuen ikuspegiari dagokionez. 

 SABINA URRACA 
 MAI 13

  

BELÉN GOPEGUI: “ADRIENNE RICH: 
QUIERO CONTINUAR CONTIGO DESDE AQUÍ”
>
Aurtengo zikloaren azkenurreneko hitzordua da, eta 
amaiera bikaina benetan, Belén Gopegui etorriko baitzaigu 
hizlari. Literatur lan sorta zabala eta ikusgarria ondua 
du, erne beti konpromiso sozialarekin eta politikoarekin, 
fikzioaren bidez. Hitzaldirako aukeratu den idazlea Adrienne 
Rich da, olerkari eta saiakeragile zoragarria. Gopeguik, 
beraz, Richen lanak eta ezaugarriak aztertuko ditu beren 
sentiberatasunarekin, begirada egokiarekin eta ikuspegi 
pertsonalarekin.

 BELÉN GOPEGUI 
 MAI 27

  

LUCIA BERLIN: "EL TIEMPO GANADO"
>
Rosario Villajos nobelagilearekin amaituko dugu aurtengo 
zikloa. Duela gutxi argitaratu du hirugarren eleberria, La 
muela zoragarria, non berriro erakutsi baitu bere talentua 
familia-unibertsoa eta haren arazoak, bizi-krisien ibilbide 
zorrotza, behatzeko. Rosariok Lucia Berlin liluragarria 
aukeratu du. Berandu aurkitu zuten eta mundua harritu 
zuen klasiko garaikide horrekin: Manual para mujeres de 
la limpieza. Hizkera eta narrazioak zabaldu zituen, eta bere 
autobiografia ipuin miresgarrietan islatzen zen.

 LUCIA BERLIN
 EKA 3

  

NOLA ERAGITEN DIO KLIMA-
ALDAKETAK NIRE AUZOARI?
>
Hitzaldi hauetan, klima aldaketak 
auzo bakoitzari nola eragiten dion 
ezagutuko dugu. Bestetik berotegi 
efektuko gasen isuria murrizteko 
aurreikusiak dauden ekintzak 
eta aldaketei egokitzeko ekintzak 
aditzera emanen dira.

 JAVIER ZARDOYA ILLANA, IRUÑEKO 
UDALEKO ENERGIA AGENTZIA 
MARTA TORRES GONZÁLES, IRUÑEKO 
UDALEKO TOKIKO AGENDA 21EKO 
ZERBITZUA

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 MAI 11
  

 CALDERERIAKO ARETOA

 MAI 13
  

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 MAI 19 
 

 19.00

 Izen-ematea 010 telefonan.  

JASANGARRITASUN ESKOLA
>
Iruñeko Udaleko Ingurumen 
Hezkuntzako Zerbitzuarekin 
lankidetzan
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2 URTE, 4 HILABETE ETA 
EGUN BAT  
(2 URTE, 4 MESES Y UN DÍA)
>
Dokumentala

Lander Garro. 
Producciones Labrit. 
2020. 90’

Zergatik sakrifikatuko 
zenituzke zure bizitzako 
2 urte eta 4 hilabete? 
2 Urte, 4 Hilabete eta 
egun bat dokumentalak 
derrigorrezko 
soldaduskaren aurka 
borrokatu zuten 6 lagunen 
istorioa kontatzen du. 
Gauza asko daukate 
komunean 6 lagunok: 
denak giltzaperatu 
zituzten soldaduskari 
uko egin izanagatik, 
eta denek nahiago izan 
zuten kartzela ejertzitoa 
bainoago. 

 MAI 25
  

GUTUN BAT BIDALTZEN 
BADIZUTE…
>
Solasaldia

Intsumisioa, argazkilari 
desobediente batek 
berretsia

“Gutun bat bidaltzen 
badizute” liburuaren 
aurkezpena Joxe 
Lacallerekin, eta 
mahai-ingurua “2 urte 
4 hilabete eta egun 
bat” dokumentaleko 
protagonistekin.

 MAI 27
  

Informazio gehiago:  
zkmendillorri@gmail.com

 Doan. 
Aurrez izena emanda

ZKMENDILLORRI

LORATEGIAK 
AUZOLANEAN

IRAKURKETA-TALDEAK

KULTURA GUZTIONDAKO

IRUÑA BERDEA DA: 
UDABERRIA

ZKMENDILLORRI 
>

Kultura, Lankidetza eta Kontzientzia kritikoa 
gure komunitatea zaharberritzeko

 ZKMENDILLORRI

 19:00

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda.

OCUPACIÓN S.A. 
>
Dokumentala eta solasaldia

Laura Daudén eta Sebastián Ruiz Cabrera. 
Forward – Images That Move. Espainia/
Brasil. 2020. 40’

Ocupación S.A. traizio baten erretratua da. 
Ikuspegi zehatz, sakon eta berri bat erabiliz, 
dokumentalak argi eta garbi azaltzen 
ditu Mendebaldeko Sahararen esplotazio 
ekonomikoan parte hartzen duten 
enpresaburu eta politikari espainiarren 
izen-abizenak. Lurralde hori Afrikako 
azken kolonia da eta munduko lurralderik 
bortitz, militarizatu eta zentsuratuenetako 
bat. Dokumentalean bildutako 
lekukotasunek isiltasun eta gezurren 
katea atera dute azalera, Europako botere 
guneetan hasten direnak eta Marokok 
okupatutako hirietan bukatzen direnak. 
Dokumentalaren ondotik, saharar 
zenbaitek azalduko digute zer-nolako 
atakan dauden gaur egun Saharar Herria.

 ZKMENDILLORRI ETA MUNDUBAT
 MAI 11 
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>
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 
 MAI 4 
MAI 18 

  

 17:00-19:30

 Helduendako

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
 MAI 11 
MAI 25 

  

 12:00 – 13:00
 Helduendako

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
 MAI 13 

  

 11:00-12:00

 Helduendako

KULTURA GUZTIONDAKO

ARTILEZKO LORONTZIAK SORTZEA
>
Berriztu Hezkuntza Elkarteko lantegietako 
gazteen eskutik artile feltratuzko ontzi bat 
sortu gauza pila bat gordetzeko. Banakako kitak 
jarriko dira jarduera garatzeko

   ITURRAMAKO CIVIVOXA

 BERRIZTU HEZKUNTZA ELKARTEA
 MAI 11 

  

 16:30-18:30
 7-12 urte
 8 leku

 MAI 20 
  

 16:30-18:30
 Helduendako
 6 leku
 

IRUÑA BERDEA DA: UDABERRIA 
>

 Doan. Aurrez izena emanda en el 010

BERDETAKO ISTORIOAK
>
IpuinKontariak 

Ba al dakizue non gauden? Zer gertatu zen 
hemen zehazki? Ez kezkatu, nik kontatuko 
dizuet. Aire zabalean eta historiaz inguratuta, 
gure “berdetako istorioekin”.

 SERGIO DE ANDRÉS

   SAN BARTOLOME GOTORLEKUA (MEDIA LUNA)
 MAI 4 

  
   ZUIDADELARAKO SARBIDEA (ARMADA ETORBIDEKO ATEA)

 EKA 17 
  

 18:00
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KASTOREAK IRUÑEAN
>
Irteera

Zenbait mendez kanpoan 
egon ondoren, kastorea 
itzuli egin da, eta berea dena 
erreklamatzera etorri da: Arga 
ibaia. 
Nola interpretatzen da ibai 
gizatiartu bat kastore baten 
ikuspegitik? 
Ateraldi honetan, kastorearen 
portaera ulertzen saiatuko 
gara, non eta harentzat 
aldatua dagoen eta arrotza 
den ingurune batean eta 
bizirautea helburu bakartzat 
hartuta.

 MAGDALENAKO ZUBIA

 FRANCISO JAVIER FABO INDURAIN

 MAI 6

   

 19:00-21:00

HIRIKO INGURUNE NATURALA ETA BASOZAINAK 
>
Familiarteko ateraldia

Ateraldi honetan ibaiaren ingurumen-balioak gozatu eta 
ezagutuko dira, hiria Iruñeko hiri-ingurune naturala baita. 
Horrez gain, ingurumen naturalaren kudeaketa jasangarrian, 
zaintzan eta ikerketan espezializatutako basozainen zereginak 
eta eskumenak ezagutuko dira.

 MILUZEKO ZUBIA (SANDUZELAI)

 NAFARROAKO GOBERNUKO BASOZAINAK ETA INGURUMEN-KUDEAKETAREN 
KALITATEA

 MAI 12 
MAI 19 EU

   

 17:30-19:00

SORTU ETA SENTITU ARTEAREN BIDEZ 
>
Natura sentitzeko lantegia

Lantegi esperimentala, sormen-gaitasunen bitartez ingurune 
naturalarekin harremanetan jartzeko. Ibilbidea gure naturan 
barna, nahi duguna adierazi eta ongizate- zein osasun guneak 
bilatzeko.
Hazi eta agertzen den horrekin harremanetan jartzea arte-
proposamenen bidez: kolorea, trazua eta aztarna.

 INGURUMEN HEZKUNTZAKO MUSEOA

 ANA ROSA SÁNCHEZ. ARTE EDERRETAN LIZENTZIADUNA DA, ARTETERAPEUTA, 
ARTE-HEZITZAILEA ETA GIZA-IKUSPEGIKO HEZKUNTZA-PROIEKTUEN 
SORTZAILEA.

 MAI 13

   

 18:00-20:00
 Helduendako

GIMNASIA ATARI ZABALEAN, HIRI-GIMNASIOAK 
ETA INGURUNEA KONBINATUZ 
>
Ateraldia

Atari zabaleko aztura osasungarrien 
bidez zahartze aktiboa sustatuz hiriko 
berdeguneetan!

Zatoz eta sortu ariketa-errutina bat eta 
ikas ezazu gorputzaren atal desberdinak 
mugitzen, gimnasioez eta hiri-altzariez 
gozatu bitartean, gidatutako eta zaindutako 
taldean. 

 AMAYA SARALEGUI

 IRUÑEKO ORFEOIAREN PARKEA, MILAGROSA
 MAI 29 

  

 MENDILLORRIKO LAKUA
 EKA 12 

  

 10:30-12:30 

...Eta gainera... Anima zaitez, eta parte hartu 
Iruñea Berdea da erronka berrian zure 
argazki berde gogokoenarekin!

Parte hartzera gonbidatzen zaitugu, gehien 
atsegin duzun, gehien transmititzen zaituen 
hiriko berdegune eta naturguneko argazkiak 
partekatzera.

Informazio gehiago:  
https://www.pamplona.es/pamplonaesverde

ATERALDIA MEDIA LUNA PARKERA 
>
Ateraldia

Hiria, bere kaleak, zuhaitzak eta parkeak batzuetan 
ezezaguna den eguneroko biodibertsitate baten 
etxe dira. Interpretazio-ibilbide baten bidez, 
hurbilpen bat eginen dugu Taconerako fauna eta 
flora ezagutzeko, baita bertako espezieak, tokiak 
eta ezaugarriak ere.

 MEDIA LUNA PARKEA

 GABI BERASATEGUI BIOLOGOA DA, ETA ESKARMENTU 
HANDIA DU NAFARROAKO BIODIBERTSITATEA IKERTZEN 
ETA HEDATZEN

 MAI 18 
  

 18:00-20:00

ARGAZKIGINTZA ETA KONPOSIZIOA (ARGIEKIN ETA 
FORMEKIN JOLASEAN) 
>
Argazki lantegia

Argien eta itzalen konposizioa Iruñeko 
Ziudadelako ingurune naturalean, argazkigintzako 
konposizioen oinarrizko arauez gozatuko dugu 
argazki batzuk eginez. Reflex kamera edo antzekoa 
gomendatzen da.

 ZUIDADELARAKO SARBIDEA (ARMADA ETORBIDEKO ATEA)

 JOSÉ LUIS PUJOL ETA ROBERTO VILLAMAYOR

  MAI 22 
  

 10:00-12:00

INGURUKO SENDABELARRAK 
>
Lantegia

Lantegi honetan txango labur bat eginen da 
inguruetara, gertuko ingurumarietan aurki 
ditzakegun landareak ezagutzeko. Gero, 
ikasgelara itzulitakoan, horien ezaugarri 
sendagarriak eta erabilera terapeutikoak hartuko 
dira hizpide, eta zalantza guztiei erantzunen zaie.

 INGURUMEN HEZKUNTZAKO MUSEOA

 JOSEAN VIDAURRE NUTRIZIONISTA ETA FITOTERAPIAN 
ADITUA DA.

 MAI 25 
  

 10:30-12:30

ETA HURRENGO HILABETEAN... 

Ateraldia yamaguchi parkera: esne bidea lorategi batean 
Ekainak 1, asteartea. 18:00-20:00

Argazkiak lore eta naturarekin.  
Ekainak 5, larunbata. 10:00-12:00 
Mendillorriko Biltegien pasealekua.

Natura-ateraldia ziudadelako parkera.  
Ekainak 8, asteartea. 18:00-20:00

Ibilaldi geologikoa iruñeko ibai pasealekuan barna. 
Ekainak 16, asteazkena. 18:00-20:00

Rally-a Takoneran zehar.  
Ekainak 19, larunbata. 18:00-20:00
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IV. ARGAZKI LEHIAKETA 
>
Iturramako Civivoxean bukatuko da HIESaren kontrako borrokaren 
Nazioarteko Egunaren karira antolatutako Argazki Lehiaketaren 
laugarren edizioan aurkeztutako argazkien erakusketa ibiltaria. SARE 
Elkartea eta Nafarroako HIESaren aurkako Herritar Batzordea izan dira 
antolatzaileak. Egunaren goiburua hauxe izan zen: “Gaur inoiz baino 
gehiago, GIBari so uztarturik”. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 MAI 20-31 

GUNE IREKIA … MILAGROSA 
MILAGROSAKO SANTA MARÍA LA REAL EMAKUME TALDEA 
>
Auzoko taldeko kideen erakusketa bateratua, Milagrosako Civivoxean 
egiten duten lantegian landutako estilo guztiak aurkezteko.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA
 MAI 10-31 

GUNE IREKIA … ZABALGUNEA ETA SANDUZELAI
>
Zabalguneko eta Sanduzelaiko erakusketa-guneetan ikusgai jarriko 
dira Kondestableko, Iturramako, Juslarrochako, Mendillorriko eta 
Sanduzelaiko zentroetan emaniko argazki-lantegietako ikasleek 2020ko 
urritik 2021eko maiatzera bitarte egindako argazkiak. 

 ZABALGUNEKO ETA SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 MAI 24 - EKA 15 

GUTUN BAT BIDALTZEN BADIZUTE… 
>
Erakusketaren koordinatzaile eta kudeatzailea: Joxe Lacalle /
ZKMendillorri.

Argazkilari desobediente batek erretratatutako intsumisioa. 
Lenteak kolore guztiak erakarri zituen mugimendu aglutinatzaile 
eta emantzipatzaile batetik, eta, batzuetan, hurbilago, batzuetan 
urrunago, helburu berbat etorri ziren kontzientziaren 
objektiboak, intsumisoak, Inutil Egunaren antolatzaileak, 
antimilitaristak, desertoreak… Gizonak eta emakumeak. 
Kolore anitzeko prisma, Joxe Lacallek hautatutako eta mimoz 
berreskuratutako zuri-beltzeko argazkiak ezin hobeto islatzen 
ditu.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  
  MAI 25 - 29

*IKUS 36. ORRIALDEKO JARDUERAK

GUNE IREKIA … JUS LA ROCHA
>
Pintura erakusketa, ANFASek koordinatua eta kudeatua 
[Desgaitasun intelektuala edo garapenaren asaldurak dituzten 
pertsonen eta senideen aldeko Nafarroako Elkartea]. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA
 MAI 10 - 31  

NAFARROA KOLORETAN. 
OMENALDIA NAFARROARI 
>
Mendillorriko Civivoxean 
bukatuko da ATENAk 
koordinatu eta kudeatu duen 
erakusketa ibiltaria [Atena 
Fundazioaren Musika eta 
Dantza Eskola. Artea eta 
Desgaitasuneko ikasleak].
16 lan dira, desgaitasun 
intelektuala duten 4 eta 68 
urte arteko pertsonek onduak, 
Nafarroako monumentuen 
eta leku adierazgarrien 
erakusgarri.  
Nafarroa omentzeko ekimena 
izan da, kolore bizi eta 
deigarrien bidez egindako 
margolanen bitartez. 
Iparraldetik hegoaldera 
egindako ibilbidea, leku eta 
monumentu andana bat 
erakusteko.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  
 MAI 10 - 23  
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MAIATZEKO AGENDA
2 IGANDEA
19:00 Sanduzelai
Ezinezkoa egia bihurtzen da
> 5 ORR - Magia 

3 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
El Skylab (Le Skylab)
> 24 ORR - Zine-Foruma 

19:00 Kondestablea
Abangoardia sozialeko 
zinematografia Nafarroan
> 26 ORR - Film-emanaldia 

19:00 Juslarrocha
Txalapartarako hastapen ikastoroa
> 14 ORR - Ikastaroa

4 ASTEARTEA
18:00 San Bartolome Gotorlekua
Berdetako istorioak
> 37 ORR - IpuinKontariak 

19:00 Kondestablea
Populismoak. Espainia eta Brasill
> 27 ORR - Film-emanaldia 

19:00 Mendillorri
El desconocido
> 30 ORR - Film-emanaldia

5 ASTEAZKENA
18:30 Kondestablea
Populismoa. London International 
Documentary Festival (LIDF)
> 27 eta 28 ORR - Film-emanaldia

6 OSTEGUNA
19:00 Kondestablea
Pablo Sarasateren itzalak
> 23 ORR - Antzerkia 

19:00 Kondestablea
Txina. Deshumanizazioaren 
autonomia.
> 28 ORR - Film-emanaldia

19:00 Zabalgunea
Zabalguneaaz mintzo. Zaragozako 
etorbidea eta ingurua EU

> 30 ORR - Hitzaldia 

19:00 Puente de la Magdalena
Kastoreak Iruñean
> 38 ORR - Irteera

7 OSTIRALA
19:30 Juslarrocha
Sestako txalaparta eskola: 
30 urte txalaparta
> 15 ORR - Hitzaldia

8 LARUNBATA
10:00 Juslarrocha
Joko Txukun
> 15 ORR - Haurrendako  jarduera

11:00 Iturrama
Gure etxea apainduko dugu. 
Ehun estanpazioa EU

> 8 ORR - Familiendako Lantegia

11:00 Mendillorri
Umetxoendako lantegiak. Oin ttiki 
xikiñak, esku ttiki margotzaileak. 
Sensory Jelly
> 7 ORR - Familiendako Lantegia 

18:00 Kondestablea
Los apuros de un pequeño tren
> 32 ORR - Zine-Foruma 

18:00 Sanduzelai
Las Cotton
> 4 ORR - Familiendako antzerkia 

19:00 Juslarrocha
Lo imposible se hace realidad
> 5 ORR - Magia

9 IGANDEA
10:30 Mendillorri
La cocina
> 5 ORR - Umetxoendako lantegia 

12:30 Mendillorri
La cocina
> 5 ORR - Umetxoendako lantegia 

11 ASTEARTEA
16:30 Iturrama
Artilezko lorontziak sortzea
> 37 ORR - Lantegia 

18:00 Sanduzelai
El Skylab (Le Skylab)
> 24 ORR - Zine-Foruma 

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

19:00 Mendillorri
Ocupación S.A.
> 36 ORR - Dokumentala 
eta solasaldia 

19:30 Juslarrocha
Ttakun-bira. 
> 15 ORR - Hitzaldia 

12 ASTEAZKENA
17:30 Miluzeko zubia (Sanduzelai)
Hiriko ingurune naturala 
eta basozainak
> 38 ORR - Familiarteko ateraldia 

19:00 Juslarrocha
Emozio deserosoak maneiatzen 
ikastea: sumina, tristezia, beldurra 
> 34 ORR - Hitzaldia 

13 OSTEGUNA
18:00 Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Sortu eta sentitu artearen bidez
> 38 ORR - Lantegi esperimentala 

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

19:00 Kondestablea
Sabina Urraca: “Lydia Davis: el 
material viene a mí y yo trato de
Responder”
> 35 ORR - Hitzaldia 

14 OSTIRALA
19:00 Mendillorri
El vendedor de jabón
> 6 ORR - Magia 

19:30 Sanduzelai
Norabide Guztiak. Bihotx EU

> 15 ORR - Kontzertua 

15 LARUNBATA
11:00 Juslarrocha
Arte lanorategiak familiartea. 
Emoción-arte
> 8 ORR - Familiendako Lantegia 

12:00 Iturrama
Pasado, magia y futuro
> ORR 6 - Magia 

17:30 Kondestablea
"Rosa Tokyo" haurrendako sormen 
gunea. Zianotopia eta marrazki zuriak EU

> 9 ORR - Haurrendako lantegia 

18:00 Kondestablea
Rififí
> 32 ORR - Zine-Foruma 

18:00 Iturrama
Iragana, magia eta etorkizuna EU

> 6 ORR - Magia 

18 ASTEARTEA
18:00 Media Luna parkea
Ateraldia Media Luna parkera
> 39 ORR - Irteera 

19 ASTEAZKENA
17:30 Miluzeko zubia (Sanduzelai)
Hiriko ingurune naturala 
eta basozainak  EU

> 38 ORR - Familiarteko ateraldia 

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

20 OSTEGUNA
16:30 Iturrama
Artilezko lorontziak sortzea
> 37 ORR - Lantegia 

19:00 Kondestablea
Emakume sortzaileak
> 16 ORR - Mahai-ingurua 

21 OSTIRALA
10:00-13:00 Iturrama
Generoa eta berdintasuna, 
gogoetagai.  Paloma Rodera
> 18 ORR - Antzerkia 
esperimentatzeko laborategia 

18:00 Kondestablea
Dei itzazu zeure jeinuak. 
Melisa Calero
> 17 ORR - Laborategia 

19:00 Kondestablea
Enero
> 20 ORR - Zine-Foruma 

22 LARUNBATA
10:00 Ziudadela
Argazkigintza eta konposizioa 
(argiekin eta formekin jolasean)
> 39 ORR - Lantegia 

10:30 Kondestablea
Zinemara egunerokotasunetik 
hurbiltzea. Ione Atenea
> 20 ORR - Esperimentazio-
laborategia 

11:00 Mendillorri
Lantegiak: eboluzio-lerroak. 
Mundu txikiak familiartean sortzea. 
Autoen garbitokia
> 7 ORR - Familiendako Lantegia 

11:00 Iturrama
Gure etxea apainduko dugu. 
Ehun estanpazioa
> 8 ORR - Familiendako Lantegia 

12:00 Mendillorri
Palabras encantadas
> 4 ORR - Familiendako antzerkia 

22 LARUNBATA 
18:00 Mendillorri 
Hitzak txorabiatzen EU  
> 4 ORR - Familiendako antzerkia  

18:00 Kondestablea
Rufufú
> 32 ORR - Zine-Foruma 

19:30 Iturrama
Gata(s)
> 18 ORR - Antzerkia 

23 IGANDEA
19:00 Kondestablea
La huella. Todos somos Carmen 
Amaya. Melisa Calero
> 17 ORR - Dantza 

24 ASTELEHENA
18:00-20:00 Kondestablea
Emakume amantaldunak. Sara Brun
> 19 ORR - Sormenezko 
literatur laborategia 

25 ASTEARTEA
10:30 Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Inguruko sendabelarren lantegia
> 39 ORR - Lantegia 

18:00 Kondestablea
Canto Bu. Zarys Falcón
> 22 ORR - Esperimentaziozko 
ahots laborategia 

19:00 Mendillorri
2 urte, 4 hilabete eta egun bat (2 
años, 4 meses y un día)
> 36 ORR - Dokumentala 

27 OSTEGUNA
18:00 Kondestablea
Cuentos afinados
> 6 eta 23 ORR - IpuinKontariak 

19:00 Kondestablea
Belén Gopegui: "Adrienne Rich: 
quiero contiunar contigo desde aquí"
> 35 ORR - Hitzaldia 

19:00 Mendillorri
Gutun bat bidaltzen badizute...
> 41 ORR - Solasaldia 

28 OSTIRALA
18:00-21:00Kondestablea
Détournement o la magia no existe. 
Magia no existe. No existe. Existe. 
Mireya Martín
> 21 ORR - Sormenezko 
arte laborategia 

19:30 Iturrama
Mariposa negra
> 22 ORR - Opera esperimentala

29 LARUNBATA
10:30 Iruñako Orfeoiaren parkea
Gimnasia atari zabalean. Hiri-
gimnasioak eta ingurunea konbinatuz
> 39 ORR - Ateraldia 

12:00 Zabalgunea
Contar y cantar, todo es empezar
> 7 ORR - IpuinKantatuak 

17:30 Sanduzelai
"Verde Bali" haurrendako 
sormen gunea. Monotipia EU

> 9 ORR - Haurrendako lantegia 

18:00 Kondestablea
Los ojos sin rostro
> 33 ORR - Zine-Foruma 

18:00 Milagrosa
Kontatu ala kantatu, 
hasieratik abiatu EU

> 7 ORR - IpuinKantatuak 

19:30 Iturrama
Navarra en femenino: Juicio 
a una reina. Juicio a una bruja
> 19 ORR - Antzerkia 

30 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Sarasateren Matinéeak 
Herri-doinuak
> 23 ORR - Kontzertua   

19:00 Kondestablea
Mireya Martín: Más allá del dibujo
> 21 ORR - Zine-Foruma
 
 
 EKAINA
3 OSTEGUNA 
19:00 Kondestablea
Lucía Berlín: "El tiempo ganado"
> 35 ORR - Hitzaldia 

5 LARUNBATA
18:00 Kondestablea
El fotógrafo del pánico
> 33 ORR - Zine-foruma 


