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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

EZPELETA JAUREGIA

Sarrera San Francisco 
kaletik



JENDEARI ARRETA EGITEKO 
ORDUTEGIAK ABUZTUAN
>
Zabalgunea, Iturrama, 
Juslarroocha, Mendillorri, 
Milagrosa eta Sanduzelai
Astelehenetik ostiralera  
9:00-14:00

Kondestablea 
Astelehenetik ostiralera  
9:00-14:00 / 17:00-21:00
Larunbatak 9:00-14:00

JENDEARI ARRETA EGITEKO 
ORDUTEGIAK IRAILEAN

Civivox guztiak
Astelehenetik larunbatera
9:00-14:00 / 17:00-21:00
Igandeak irailaren 15etik aurrera

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

Iturrama, Mendillorri, 
Sanduzelai Igandeetan irekia, 
programazioaren arabera

INSKRIPZIOAK 
>
Kanpoko jarduera guztiak sarrera 
librekoak izanen dira, edukiera 
osatu arte,, osasun arloko 
gomendio eta arauei jarraikiz.

Beharrezkoa izanen da Civivox 
zentroen barruan egiten diren 
jardueretarako izena aurrez 
ematea. Kasu horretan, jarduera 
bakoitzean informazioa ematen da.

Izena-ematea:

- Aurrez aurre, edozein  
Civivox zentrotara joanda

- Online, Iruñeko Udalaren 
webguneetan (www.
pamplonaescultura.es /  
www.pamplona.es )

- 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
> ENKLAVES

>EZPELETA JAUREGIA

> ZINEMA GAUAK

>MILAGROSA,  
ESKUZ-ESKU 

> GAZTEENDAKO 
JARDUNALDIAK 
SANDUZELAI

> BATASUNAREN 
PRIBILEGIOA

> SARASATEREN 
ONDAREA 

> IGANDEKO  
MUSIKAK

> NAK 21. FUSIOA

> TRUFFAUT GEHIAGO, 
MESEDEZ!

> MENDILLORRIKO 
EKOLANTEGIAK

> ERAKUSKETAK

AURKIBIDEA

DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNA
IRAKASLEA / 

ARTISTA PREZIOA

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. 
  
- Espazioan 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.

-Espazio edo zentroan 30 
minutu lehenago egotea 
gomendatzen da, kasu 
bakoitzean sarrera mailakatuta 
antolatzeko. 
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Enklaves Jaialdi berria da eta hiriko leku paregabeak ikustarazi 
nahi ditu, hiriaren lurralde barnean. Horrela, leku horiek eszena-
paisaia ezin hobeak dira, ikusleak eta musika arloko artistak 
topatzeko, gure hiriak musikagintzan duen sorkuntza eta 
aniztasuna gozatze aldera. 

Sei leku eta tokiko sei musika-proposamen, estiloz eta formatuz 
ezberdinaz, Iruñeko entzumen mapa sortzen laguntzeko. 

 Sarrera doan, edukiera bete arte

ENKLAVES

ROLAN GARCÉS & BANDATZE EU

>

Rolan Garces & Bandatze 
disko berria prestatzen ari dira 
eta 2021eko udazkenerako 
prest egongo da. Rocka eta 
folka nahasten dituzten 
euskarazko abestiak dira eta 
amerikarrean oinarritzen 
dira.

Rolanek Txema Valpuesta 
(gitarra, mandolina, 
harmonika eta koroak), Txarly 
Ortiz (kontrabaxua), Maria 
errea (teklatuak) eta Juanakis 
(perkusioa) izango ditu lagun. 
"Urrun", "Sarez Sare" eta 
gisako abesti berriak ohiko 
plataformetan entzun 
daitezke, bideo formatuan.

 TACONERA PARKEA

 UZT 30  
 

 20:00

A1GOLDIE
>
A1 GOLDIE artista da, Iruñean 
jaioa, eta euskal nahiz brasildar 
sustraiak ditu. 16 urte soilik zituela 
hasi zen bere musika zaletasuna 
erabat garatzen. Hainbat single 
plazaratu ditu, hala nola “Shinin 
hasta morir”, bai “Feelings” EPa 
ere. 

Haren musikak R&B-a du 
ezaugarri estilo gehiagorekin 
fusionatua, eta gaur egun, 20 
urte dituela, iparraldeko hainbat 
aretotan aritu eta gero, beste 
behin ere etorriko da bere 
jaioterrira, bere show-etako 
kanturik ospetsuenak emateko, 
bai eta laster argia ikusiko duten 
bere printza berriak ere.  

 JITO ALAI PILOTALEKUA

 ABU 6 
 

 20:00

KATANGA DUB
>
Katanga Dub-ek "Festejemos la 
vida" baliatu nahi du, erritmo 
afro-karibetarreko eta kadentzia 
sentsualez beteriko kontzertua 
goza dezazun, aulkian eserita 
egonik ere, mugi zaitezen. 
Musikak paisaiar¡ darion 
edertasunarekin eginen du dantza 
alaitasunezko itsaso batean 
murgiltzeko. 

Katanga Dub bikote musikala 
Iruñean sortu zen 2019an, 
Ibaiertzean Jaialdiaren baitan. 
Orduz geroztik, paregabea da 
eskaintzen duen esperientzia 
musikal bakoitza, sustrai afro-
karibetarren bizi-indarrari 
eutsita, erritmo horiek baititu 
sorkuntza- eta inspirazio-iturri. 

      SAN PEDRO ZUBI ZAHARRA 
(ARROTXAPEA)

 ABU 13  
 

 20:00

GOXUAN SALSA
>
Iruñeko talde saltseroa, 
nafar musikariz, 
kolonbiarrez eta 
kubatarrez osatua. Hemen 
ohituta gauden moldeaz 
bestelako kontzeptu berri 
bat garatzeko asmoz sortu 
da. Saltsa eta musika 
latinoa, hirian hutsik 
dagoen espazio musikala 
betetzeko eta kulturen 
arteko loturak sortzeko. 

 MEDIALUNA PARKEA

 ABU 20 
 

 20:00

ZUBEROA AZNÁREZ
>
Zuberoak (ahotsa, 
harpa zelta, txirula eta 
zarrabetea) kontzertu 
intimo bat eskainiko du 
Gorka Elsorekin batera 
(teklatuak eta perkusioa), 
hainbat leku eta 
garaitako doinu zahar eta 
iradokigarriak berpizteko. 
Ibilbide liluragarria eginen 
dute mendez mendeko 
musika tradizionalean 
(zelta, nordikoa, sefardia, 
euskal musika…), 
antzinako musikan, 
eta beren printzak ere 
emanen dituzte, gehienbat 
naturan inspiratutakoak. 
Musika-bidaia bitxia, 
benetan. 

 GAZTELUGIBEL, 15. 
ZENBAKIAREN AURREAN

 ABU 27 
 

 20:00

KOKOSHCA
>
Kokoshca-ren diskorik onena 
da, lan biribila, halako greatest 
hits horietakoa.

Gaur egun, inork ere ez dezake 
zalantzan jarri Kokoshca 
dela rock iberiarreko 
talderik harrigarrien eta 
pertsonalenetako bat. 
Sekulako nortasuna du, 
izugarria, estiloz erabat 
eklektikoa, eta horren bidez, 
ustekabeko eta gutxien espero 
duzun norabideetara jotzen 
du. Estudioko seigarren 
disko-lanak “KOKOSHCA” 
du izenburu, izenburu 
soila, eta erabat fidel zaie 
laukotearen ezaugarriei baina 
aldi berean planteamendu 
berri asko ekarrita, eta 
gainera, ahaltsuagoa 
eta berehalakoagoa da 
soinuan, publiko zabalagoa 
besarkatzeko prest. 
Iñaki López, Amaia Tirapu, 
Álex López eta Iñigo Andión 
kideek beren erritmoa eta 
estribilloak finkatu dituzte 
“KOKOSHCA” lanean, eta 
are gauza zailagoa lortu 
dute: pop soinu handiagoa 
izatea, sekulan baino 
irisgarriagoak izatea eta beti 
bezain desafiatzaileak ere bai. 
Sekulan ez baduzu bat egin 
Kokoshca-rekin, oraintxe 
duzu tenorea. 

 O-KO ANDRE MARIA PLAZA

 IRA 3 
 

 20:00
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VERSIONANDO
 Sarrera doan, edukiera bete arte

THE MIRRORBALLS
>
Banda honek 70eko 
musikaren magia islatzen 
du, ispilu-bola handi bat 
bailitzan, eta hortxe ari da 
biraka erritmo honen eta 
haren ariora: funka, disko 
musika, Rhythm & Blues, 
soul eta Rock & Roll. Horrela, 
Tina Turner, Stevie Wonder, 
CHIC, Aretha Franklin, 
Jamiroquai, Marvin Gaye eta 
beste batzuen bertsioak dira. 
Groovez beteriko kontzertua; 
ezinezkoa izanen zaizu ez 
dantzatzea.  

 ABU 2
  

 20:00

KALEKO ARTEAK
 EZPELETA JAUREGIA (PATIOA) 

 Sarrera doan, edukiera bete arte

BASERRIKO PORRUSALDA  EU

>
Kuzinatzen dugun eran jaten dugu, 
maitatzen dugun eran kuzinatu, eta 
kuzinatzen dugun moduan maitatu. Bizitza, 
errezeta batean kontaturik. Bi pertsonaia su 
geldoan. Porrusalda, errezeta aski ezaguna. 
Gurea, kuzinatzako modu paregabea.
Gastronomia, lurreko produktuak, betiko 
jendea, herri kirolak, familia jakintza, 
barazkiak  juliana erara, baratza, slow food-a, 
Zen filosofia. Jaten duguna al gara? Edo 
garenetik jaten dugu?
Ez dagoelako gauzak egiteko modu bakarra, 
guk geurea aldarrikatzen dugu. Baserriko 
porrusalda!
Umorezko ikuskizun honetan, ikusleek 
gogotik gozatuko dituzte aldez aurretik 
ezarritako gauzek ezkutatzen dituzten 
hamaika aukerak.

 BAPATEAN ZIRKO

  ABU 3
  

 19:00 
 Guztiondako

THE CORLEONE’S BAND
>
Adiskide rockzale eta 
blueszale batzuek talde bat 
egitea erabaki zuten, Janis 
Joplin, Joe Cocker, Creedence 
Clearwater Revival, Dire 
Straits eta beste batzuen 
moldeko rock bertsioak 
emateko. 
 
Gero, saxofoi bat, tronpeta 
bat eta tronboi bat iritsi 
ziren, taldearen  eta Corleone 
esentziaren osagarri; gainera, 
blues-rocketik gehiago duten 
bertsioei ireki zieten atea, hala 
nola Aretha Franklin, Tina 
Turner, Blues Brothers eta 
beste batzuei... baita ACDCi 
ere, eta are, Queen eta Michael 
Jacksoni ere bai!

 ABU 16
  

 20:00

CORRECAMINOS  
ROCK & ROLL BAND
>
Correcaminos Rock & Roll 
Bandek egiazko bidaia bat 
eskaintzen dizue, tinkoa, 
indar handikoa. Rockandroll, 
Gómez anaien eskutik, 
Adolfo Garciarekin batera, 
Iruña guztia dantzarazi eta 
gozaraziko dutena. 

 ABU 23
  

 20:00

EZPELETA JAUREGIA YEE-HAW
>
YEE-HAW bizipozaren oihua da, pozaren 
adierazpena, Mendebalde zaharrera eramamen 
gaituen zorionaren onomatopeia hutsa, … 
Mendebalde zaharra bai, baina Andaluisianakoa.
Country, Ragtime eta Bluegrass estiloetan 
inspiratutako unibertso musikalean murgildurik, 
La Banda de Otro-k beraiek bezain (des)kontzertu 
berezia eskainiko digu. Zirku ikuskizun honetan, 
ezinezkoa da musikariak malabaristengandik 
bereiztea, ezta pailazoengandik ere. 

 LA BANDA DE OTRO

 ABU 10
  

 19:00 

 Guztiondako

OHLIMPIADAS
>
Bi garbitzaile, beren eguneroko errutinaz 
aspertuak, ametsezko mundu batean sartu dira; 
han, beren lanaldia zuzenean ematen da, lehiaketa 
olinpiar bat balitz bezala. Mundu zentzugabe 
eta zoroa, Julia Lunaren offeko ahotsaren bidez 
kontatua. Julia igeriketako mundu txapelketen eta 
Olinpiar Jokoen esatari ezaguna da TVEn. 

Egoera horiek bizitza hartzen dute, hainbat 
teknika uztartu izanari esker, hala nola 
DANTZARI eta PORTE AKROBATIKOEI 
esker, eta dena, jakina, UMORE dosi ederretan 
blaitua. Umorea baita JENDE GUZTIAREN 
GOZAMENERAKO eraiki den zentzugabekeriazko 
mundu honen  euskarria. 

 CIA. LA SINCRO

 ABU 17
  

 19:00 
 Guztiondako

THE ROAD
>
THE ROAD zuzeneko musika 
talde bat da, antzerkia 
eta musika batzen dituen 
ikuskizuna, hobeto esanda, eta 
bertan bi artista ditugu, Rafa 
eta Xabier. Estilo akustikotik 
abiatuta, nortasun handiko 
eta kalitatezko musika 
bilatuz, proiektu eskuzabal 
moldagarri eta dibertigarri 
hau jaio da. Bertan bertsio 
oso ezagunak aurkituko 
ditugu, hauen artean; David 
Bowie, Tina Turner, Louis 
Prima, Steppenwolf, Elvis, 
Extremoduro, La Fuga, Tequila, 
Berri Txarrak, Mikel Laboa, 
Sorotan bele, eta beste hainbat 
sorpresa ere. Ikuskizun honek 
giro dibertigarria sortu nahi 
du, musika abiapuntu hartuta. 
Gertutasuna eta konfiantza 
hurbila sortuko dute, gitarra 
eta ahotsa dituztelarik tresna 
nagusi oholtza gainean. 
Abestu, barre egin eta 
ondo pasatu nahi baduzu, 
eta horrez gain, klasiko 
onenekin kontzertu on batez 
disfrutatu, THE ROAD da zure 
ikuskizuna. 

 ABU 9
  

 20:00
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PUM PATAPUM PAM PAM 
>
Pum patapum pam pam Musas y Fusas 
taldearen proposamen musikal berria da. 
Taldea, oraingo honetan, tokiko eszenan ari 
diren hainbat musikarirekin osatu da. Disko 
horretako kantu batzuk emanen dituzte, bai 
eta berezkoak dituzten beste batzuk ere; haien 
artean, CantaCuentos maitagarrietako batzuk. 
Kontzertua formatu elektrikoan egina da, 
erritmoz bizia, dantzagarria, arras dibertigarria, 
familia guztiak gozatu, parte hartu eta dantza 
dezan. Musas y Fusas, la Banda taldearen letrek 
naturarekiko maitasunari kantatzen diote, baita 
errespetuari eta dibertsitateari ere. 
Kideak: María Suberviola, konposizioa eta 
ahotsa. Olaia Olaverri, biolina eta koruak. Iñigo 
Pérez, gitarra elektrikoa. Xabi Ansó, baxua eta 
koruak. Ander Orduna, bateria.

 MUSAS Y FUSAS LA BANDA

  ABU 25
  

 19:00 
 Guztiondako

CHEF NATURE
>
Ikuskizun hitzik gabea jende 
guztiarentzat.

“Chef Nature antzezlana 
aire zabalean dagoen 
jatetxea da eta bere baratza 
du. Mahaikideek beren 
mugikor eta pantaila guztiak 
baztertuko dituzte, berriz ere 
naturarekin bir-konektatzeko. 
Proposatuko duten menua 
magikoa, harrigarria, 
terapeutikoa eta oso 
dibertigarria izanen da.
Hura prestatzeko, Markeliñek 
bere sukaldean ohikoak 
diren osagaiak erabiliko ditu: 
erritmoa, keinu-antzerkia 
eta hainbat materialen 
erabilera irudikorra. Den-
dena gatza pixka batekin eta 
erotasunarekin onduta.

On Egin!! Bon Appétit!! 

 MARKELIÑE

 ABU 24
  

 19:00 
 Guztiondako

INSTRUMENTU BITXIEN PLANETA MAGIKOA
>
Fetén Fetén bikote originalak bidaia musikal zoragarri eta 
dibertigarria eskainiko digu, familiendako kontzertu-formatuan, 
eta horrekin batera, musika tradizionalaren eta dantzarako 
herri-musikaren irakurketa garaikidea. Genero horiek 
dituzte inspirazio-iturri eta, horregatik, omenaldia egin nahi 
diete, irudimena eta sormena erabiliz. Balsak, jotak, fox trot 
edo pasodobleak izanen dira entzungai kontzertuan. Haiek 
berek esaten dute bi musikari mutil-instrumentista direla: 
“Instrumentu ezberdinez gaude maitemindurik, zeren, soinu-
tresna ohikoagoez gain, bitxiak ere jotzen baititugu, hala nola 
zerrotea, tronpeta-biolina eta kanpineko aulki-txirula”.
Kideak: Diego Galaz: biolina, stroviol, serrotea, mandolina, 
zarrabetea, perkusioak… Jorge Arribas: akordeoia, sai-hegala, 
kanpineko aulki-txirula, basuri, recogeval, gaita…

 FETEN FETÉN

 ABU 4
  

 19:00 

 Guztiondako

MUSIKA FAMILIARTEAN ARNASTEN 

PORRUTATA (EZ PORRU EZ PATATA) EU 

>
Ipuin musikala

Porrutata (Ez porru ez patata) Demode Quartet 
taldearen azken lana da eta Ezpeleta Jauregian 
emanen dute lehen aldiz euskarazko bertsioa 
Iruñean. Ikuskizunean, Jolik, Santik eta 
Ikerrek zuzenean kontatu eta kantatuko digute 
Porrutataren istorioa. Tuberkulu arraroa da, 
ez baita porrua, ez patata ere. Hori dela eta, 
baratzeko gaineko produktuen bazterkeria 
pairatzen du. Beren ahotsak eta instrumentuak 
erabiliko dituzte haren istorioa kontatzeko, 
baina era berean proiekzio-pantaila bat, eta 
han marrazki bitxiak agertuko dira gure 
interpreteen ahotsetan. Marrazkiek ilustratu 
eginen dituzte txorimalo zahar eta maitagarri 
batek kontatuko digun ipuin zirraragarriaren 
abestiak eta eszenak.
Dramaturgia eta zuzendaritza: Patxi Barco. 
Musika zuzendaria: Joli Pascualena.  
Musikari eta aktoreak: Iker Huitzi Joli 
Pascualena eta Santi Romano.  
Abestiak: Demode Quartet.  
Ilustrazioak: Aitziber Alonso.

 DEMODE QUARTET

 ABU 18
  

 19:00 
 Guztiondako

 EZPELETA JAUREGIA (PATIOA)

 Sarrera doan, edukiera bete arte

LA MUJER BALA
>
Rocka haurrendako kontua da bai, eta Billy Boom Band taldean 
argi daukate. Bost disko plazaraturik, talde sutsu honek haurren 
musika modu pertsonalean berrikustea proposatzen du, 
ikuspegi berri bizi eta dibertigarriz, eta gustu handiz ere bai. 
Haurrendako taldea da (baita haien gurasoendako taldea ere), 
eta pop-rock onenaren estatuko erreferentea da gaur egun adin 
guztietarako. Zuzeneko saioak kalitatezkoak, zirraragarriak eta 
arras harrigarriak dira, eta orain, "La mujer bala" azken diskoaren 
estreinaldia eginen dute Iruñean.
Kideak: Marcos Casal Cao, ahotsa eta gitarra. Raúl Delgado 
Olmedo, bateria eta koruak. Guillermo Rubio del Arco, gitarra 
eta koruak. Raúl Gómez Sánchez, gitarra eta teklatuak. Javier 
Méndez García, baxua.

 BILLY BOOM BAND

 ABU 11 
 

 19:00 
 Guztiondako
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KARTOIZKO ANIMALIAK!
>
Kartoizko kutxa handiak eta denetariko 
hondakin-materiala erabiliko ditugu 
etorkizuneko animalia erraldoiak taldean 
egiteko. Animalia horiek robot itxura dute, eta 
zentzugabeak eta ezinezkoak dira… eta oso 
modernoak!  
Lantegiaren bukaeran, animaliak ikusgai 
geldituko dira. Gure zooa, beraz, gero eta 
beteagoa egonen da. 

  PAI (PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL)

 ABU 12
  

 18:30 – 20:30
 Familia guztirako lantegia

FAMILY FRIENDLY (ZIRKU-LANTEGIA)
>
Familiartean jolastea oso ona da haurrek eta 
helduek elkar ezagutzeko eta familia-lokarriak 
sendotzeko; gainera, balioak eta portaerak 
erakusten ditu. ZIRKUA arte diziplina ezin 
hobea da helduek eta haurrek, jolasaren bidez, 
balioak lantzeaz gain, jarduera fisikoa, ariketa, 
oreka eta psikomotrizitatea indartzeko. 
 Zirku-lantegi honetan, trapeziora igo eta oreka-
kablearen gainean ibiliko zarete, malabareak 
egiten ikasiko duzue pilotekin eta mazoekin, 
diaboloa erabiltzen, trikimakoen gainean 
ibiltzen eta gure puzzleekin jolasten. Eta 
bukatzeko… zirku-ikuskizun bat gozatuko duzue 
ikusle gisa (edo artista gisa). 

 CIRCO LA RASPA

 ABU 19
  

 18:30 – 21:00

 Guztiondako

KLIK! SORTU ZEURE MARRAZKI-KAMERA  
>
Oporrez, bidaiez eta familiaz gozatzeko 
egunak direnez, hona hemen lantegi bat 
marrazki-kamera bat egiteko. Tresna 
egokia da udako unerik jostagarrienak eta 
gogoangarrienak betikotzeko. 
Kamera bat muntatuko dugu atalez atal, 
hau da, argazki-kameraren itxura duen 
kutxatxo bat, eta behar den guztiaz hornituko 
dugu funtzionarazteko. Mira egiteaz gain, 
objektiboa, botoiak, flasha eta beste jarriko 
dizkiogu, eta garrantzitsuena, margo sorta 
bat eta paperezko karrete bat ere, nahi dugun 
guztia marrazteko! 
Horrela, gure udako oroitzapenak marrazkira 
ekarri, gorde eta etorkizunean ikusiko ditugu. 

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO

 ABU 5
  

 18:30 – 20:30

 6 urtetik gorako haurrendako lantegia

LANTEGIAK
 EZPELETA JAUREGIA (PATIOA)

 Doan, aurrez izena emanda 

ZINEMA GAUAK

ETXABAKOITZEKO PARKEA 
MIA Y EL LEÓN BLANCO  
>
Frantzia.  2019. urtea. 
Abenturak-familiarra. 98 
minutu. Zuzendaria: Gilles 
de Maistre. Mélanie Laurent 
eta Daniah De Villiers. Jende 
guztiarendako egokia

 ABU 2
  

LA OVEJA SHAUN. LA PELÍCULA: 
GRANJAGUEDÓN 
>
Erresuma Batua. 2019. urtea. 
Animazioa. 86 minutu. 
Zuzendariak: Will Becher 
eta Richard Phelan. Jende 
guztiarendako egokia eta 
haurrendako bereziki 
gomendatua.  

 ABU 9
  

ITURRAMAKO BOULEVARD
CATS 
>
AEB. 2019. urtea. Komedia 
musikala. 109 minutu. 
Zuzendaria: Tom Hooper. Judi 
Dench eta Taylor Swift. Jende 
guztiarendako egokia

  ABU 16
  

SUPERAGENTE MAKEY 
>
Espainia. 2020. urtea. 
Komedia. 94 minutu. 
Zuzendaria: Alfonso Sánchez. 
Leo Harlem eta Silvia Abril. 
Ez da gomendatua 7 urtetik 
beherakoentzat
 

  ABU 23
  

BUZTINTXURIKO PASEOA
PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2: 
LA LLEGADA DE LA SUEGRA 
>
España. 2020. urtea. Komedia 
familiarra. 96 minutu. 
Zuzendaria: Santiago Segura. 
Santiago Segura eta Toni 
Acosta. Jende guztiarendako 
egokia

  ABU 3
  

MINA Y EL MUNDO DE LOS SUEÑOS 
>
Danimarka. 2020. urtea. 
Animazioa. 80 minutu. 
Zuzendaria: Kim Hagen 
Jensen. Jende guztiarendako 
egokia eta haurrendako 
bereziki gomendatua.
 

 ABU 10
  

 22:00

 Sarrera doan, edukiera bete arte
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SALESTARRAK. TXANTREA. 
LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE 
>
AEB. 2020. urtea. Abenturak-familiarra. 101 minutu. 
Zuzendaria: Stephen Gaghan. Robert Downey Jr eta Antonio 
Banderas. Jende guztiarendako egokia eta haurrendako bereziki 
gomendatua. 

  ABU 17
  

ERNEST & CELESTINE EU   GAZTELANIAZ AZPIDATZIA.  
>
Frantzia. 2013. urtea. Animazioa. 79 minutu. Zuzendariak: 
Benjamin Renner, Stéphane Aubier eta Vincent Patar. Jende 
guztiarendako egokia eta haurrendako bereziki gomendatua.
 

 ABU 24
  

YAMAGUCHI PARKEA  
DIOS MÍO ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO…AHORA? 
>
Frantzia. 2019. urtea. Komedia. 98 minutu. Zuzendaria: Philippe 
de Chauveron. Christian Clavier eta Chantal Lauby. Ez da 
gomendatua 7 urtetik beherakoentzat

  ABU 4
  

BAJO EL MISMO TECHO 
>
España. 2019. urtea. Komedia. 97 minutu. Zuzendaria: Juana 
Macías. Jordi Sánchez eta Silvia Abril. Ez da gomendatua 12 
urtetik beherakoentzat.
 

 ABU 11
  

GORTARI DOKTOREAREN 
PLAZA. SANDUZELAI    
HIRU MOSKETARIAK EU  
GAZTELANIAZ AZPIDATZIAK. 
>
Alemania-AEB. 2011. Urtea. 
Abenturak-akzioa.110 
minutu. Zuzendaria: Paul 
W. S. Anderson. Orlando 
Bloom eta Milla Jovovich. 
Ez da gomendatua 7 urtetik 
beherakoentzat
 

 ABU 18
  

¡SCOOBY! 
>
AEB. 2020. urtea. Animazioa. 
93 minutu. Zuzendaria: Tony 
Cervone. Jende guztiarendako 
egokia.  
 

  ABU 25
  

EZPELETA JAUREGIA.  ALDE ZAHARRA
PAGAFANTAS.  EU  
GAZTELANIAZ AZPIDATZIA. 
>
Espainia. 2009. urtea. Komedia. 80 minutu. 
Zuzendaria: Borja Cobeaga. Gorka Otxoa 
eta Sabrina Garciarena. Ez da gomendatua 7 
urtetik beherakoentzat.
 

  ABU 6
  

JUMANJI. SIGUIENTE NIVEL 
>
AEB. 2019. urtea. Abenturak. 122 minutu. 
Zuzendaria: Jake Kasdan. Dwayne Johnson 
eta Jack Black. Ez da gomendatua 7 urtetik 
beherakoentzat
 

  ABU 13
  

 MAITEMINDUEN PARKEA. ARROTXAPEA
ABOMINABLE 
>
AEB. 2019. urtea. Animazioa. 97 minutu. 
Zuzendariak: Jill Culton eta Todd Wilderman. 
Jende guztiarendako egokia eta haurrendako 
bereziki gomendatua
 

  ABU 20
  

LA FAMILIA ADDAMS 
>
AEB. 2019. urtea. Animazioa. 86 minutu. 
Zuzendariak: Conrad Vernon eta Greg 
Tiernan. Ez da gomendatua 7 urtetik 
beherakoentzat
 

 ABU 27
  

MENDILLORRIKO LAKUA E.P. MENDILLORRI
BAD BOYS FOR LIFE. 
>
AEB. 2020. urtea. Akzioa-Komedia. 123 minutu. 
Zuzendariak: Bilall Fallah eta Adil El Arbi. Will 
Smith eta Martin Lawrence. Ez da gomendatua 
16 urtetik beherakoentzat.
 

  ABU 5
  

PONYO ITSASLABARREAN. EU   
GAZTELANIAZ AZPIDATZIA. 
>
Japonia. 2009. urtea. Animazioa. 103 
minutu. Zuzendaria: Hayao Miyazaki. Jende 
guztiarendako egokia eta haurrendako bereziki 
gomendatua
 

 ABU 12
  

JOSÉ VILA IKASTETXEA. MILAGROSA
DE LA INDIA A PARÍS EN UN ARMARIO DE IKEA 
>
Frantzia. 2019. urtea. Comedia. 92 minutu. 
Zuzendaria: Ken Scott. Dhanush eta 
Bérénice Bejo. Ez da gomendatua 7 urtetik 
beherakoentzat
 

  ABU 19
  

YESTERDAY 
>
Erresuma Batua. 2019. urtea. Komedia. 116 
minutu. Zuzendaria: Danny Boyle. Himesh 
Patel eta Lily James. Jende guztiarendako egokia
 

  ABU 26
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MILAGROSA, 
ESKUZ-ESKU 

ARGAZKI-ERAKUSKETA
>
Irailean, auzoari buruzko argazki zaharrak 
jarriko dira ikusgai Milagrosako Civivoxean. 
Bai bizilagun berria bazara, bai zure 
haurtzaroko uneak gogora ekarri nahi 
badituzu, erakusketa hau zuretzat da. 
Irudiak Iruñeko Udal Artxiboak utzi ditu.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA
 IRA 6-30

  

PARTAIDETZAZKO HORMA-IRUDIA 
>
Esku-hartze artistiko bat eginen dugu 
Arrosadia kiroldegiko pilotalekuan, hau 
da, auzoko pilotalekuan, egungo hiri-artea 
eta pilotaleku baten estetika tradizionala 
fusionatzeko. Esku-hartzearen bidez, 
pilotalekuek ohi duten seinaletika itzuliko 
zaio eta Miguel Marquina hiri-artistak 
egindako diseinuan txertatuko da. 
Muralismoan diharduten beste artista batzuk 
ere arituko dira lankidetzan. 
Eta zer litzateke horrelako jardunaldi bat, 
musikarik gabe? Plateretan Dj Budin egongo 
da, pintzelak eta esprayak erritmoan har 
ditzazun. Dantzatzera eta horma-irudi 
honetan parte hartzera gonbidatzen zaitugu.

 ARROSADIA PILOTALEKUA - MILAGROSAKO 
CIVIVOXEKO PATIOA

 MIGUEL MARQUINA
 IRA 6

  
 17:30

 Guztiondako

 Doan

MUSIKA DJ BUDINEN ESKUTIK
>
Martín Armendariz nafarrak (DJ Budin) ia 20 
urte daramatza musika jartzen. Duela 30 urte 
hasi zen musika beltz guztiaren biniloen bilduma 
egiten, eta bere saioak formatu horretan dira. 
Neurona Ta Erdi, Global Funk eta Tremendo 
Surco taldeetako kidea da. Hamaika jaialditan 
jarri du musika, hala nola Jazzaldian, Musikairen, 
Kutxa Kultur Festibalean, Mundumiran, 
Minijazzen eta beste batzuetan.
Oraingo honetan, hiriko musikako hainbat soinu 
aterako dira plateretatik, horma-irudi parte-
hartzailearen jarduerarekin batera.

    MILAGROSAKO CIVIVOXEKO PATIOA

 DJ BUDIN
 IRA 6

  
 17:30-18:30 

 Guztiondako

 Sarrera doan, edukiera bete arte

MOTXUELO, HISTORIAZ JANTZITAKO AUZOA
>
Hitzaldia

Hitzaldia atsegina, Javier Mangado dibulgatzaile 
historikoaren eskutik. Auzoaren jatorriaz eta 
bilakaeraz mintzatuko zaigu, egun inguru hori 
ezagutzen dugun bezala osatu zen arte. Izenari 
buruzko zalantzak argitzeaz gain, bitxikeriak 
nahiz pasadizoak aletuko dizkigu. Hitzaz gain, 
irudi zaharrak ere eskainiko ditu, gure gogoa 
iragan denboretara itzultzeko; urrutiko garaiak, 
baina oraindik ere badirautenak.  

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 JAVIER MANGADO
 IRA 6

  
 19:00 

 Helduendako

 Doan, aurrez izena emanda.

MILAGROSAKO TXOKO 
LILURAGARRIAK 
>
Ipuin-kontalaria. 

LaPiel Producciones-ek 
atari zabaleko ikuskizun 
bat proposatu du familia 
guztiarentzat. Irudizko 
ibilbide bat eginen dugu 
Milagrosako auzo zaharreko 
bitxikeriak, pasadizoak eta 
lekurik adierazgarrienak 
ezagutzeko, hau da, txoko 
liluragarri horiek…  
Emanaldian, istorio antzeztu 
hori aintzat harturik, auzoan 
mitikoak izaniko pertsonaia 
gogoangarriak ezagutuko 
ditugu. 

 ALFREDO FLORISTÁN PLAZA

 INTERPRETEAK ETA IDAZLEAK: 
XABIER FLAMARIQUE ETA JAIONE 
URTASUN 

 IRA 7
  

 17:00 
 Familiendako

 Sarrera doan, edukiera bete arte

ITSASOZ HARAINDIKO FOLKLOREA… KOLONBIAKO, EKUADORREKO ETA 
BOLIVIAKO DANTZETARA HURBILTZEKO EKITALDIA.
>
Hitzaldia

Hitzaldia César Tascónek emanen du. Aditua da saltsan eta 
Kolonbiako folklorean, baina beste hizlari batzuk ere arituko dira, 
Nafarroan bizi diren ekuadortar eta boliviar taldeetako kideak.  
Ez da aldaka mugitzeko tenorea izanen, baina, bai, ordea, dantza, 
musika, jantzi eta halakoen jatorriaz gehiago jakiteko unea…
Auzoan bizi garen kultur komunitateen artean gehiago elkar 
ezagutzea da hitzaldiaren xedea, eta dantza-adierazpen horiek 
are gehiago gozatzea, ikusten ditugunean. Beraz, Integración Sin 
Fronteras elkarteak dantza horien gaineko hainbat erakustaldi 
eginen ditu  irailaren 11n,  Felisa Munarriz plazan. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 CÉSAR TASCÓN

 IRA 7
  

 19:00 
 Helduendako

 Doan, aurrez izena emanda

MODA JASANGARRIKO DESFILEA 
>
Birziklapena eta kontsumo arduratsua oso fashion dela frogatuta, 
Madre Coraje GKEk bigarren eskuko arropekin jantzitako 
hainbat modelo eramanen ditu pasarelara. Arropa hori guztia 
GKEren Zangoza kaleko denda solidarioan dago salgai. 
Ehunak egin eta tindatzeak baliabide naturalen erabilera dakar. 
Bada, erabilera horren inguruko kontzientziazioa zabaldu nahi 
du GKE horrek eta, horrekin bat, mundua modaren bidez hobetu 
nahi du. Komunitate pobretuen garapenaren alde dihardu 
eta, era berean, Peru eta Mozambikeko herriekin aritzen da 
lankidetzan. 

 ALFREDO FLORISTÁN PLAZA

 ONG MADRE CORAJE

 IRA 9
  

 18:00 
 Guztiondako

 Sarrera doan, edukiera bete arte
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IPUIN-KONTALARI INKLUSIBOA
>
Ipuikontaketa

Irakurketa erraza lantzeko ekimen 
inklusiboa, jende guztiarengana 
iristeko asmoa duena. Elkarteko 
kideek berek eginda, formatu berri bat 
proposatu dute hesiak eta estigmak 
hausteko. 

 MILAGROSA CIVIVOXEKO PATIOA

 NAFARROAKO DOWN SINDROMEA ELKARTEA

 IRA 10
  

 17:00 
 Guztiondako

 Sarrera doan, edukiera bete arte

ENTOMOLOGIA ETA FOLKLOREA;  
EZPATADA-DANTZAK ETA INAUTERIAK.
>
Hitzaldia

Duela milioika urtetik hona, gizakia 
intsektuekin batera bizi da. Intsektu 
aunitz beldurgarriak dira, uztak 
txikitzen eta goseteak eragiten 
dituztelako, etab. Beldur atabiko 
sakon horrek gure dantzen behialako 
adierazpenean ere badu bere isla.  
Folklorea sinbologiaz beterik dago, 
eta interpretazioaren argitan, begi 
berriekin ikusi eta gozatuko dugu. 
Hitzaldia Juan Antonio Urbeltz 
koreografo, folklorista eta idazleak 
emanen du. Saioak, gainera, lotura 
zuzena dauka Duguna dantza taldeak 
biharamunean Felisa Munarriz plazan 
emanen dituen dantzekin. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 JUAN ANTONIO URBELTZ

 IRA 10
  

 19:00 
 Helduendako

 Doan, aurrez izena emanda

AFRIKA SUSTRAIKO PERKUSIOA ETA DANTZA
>
Baobab dantza konpainia Milagrosan kokatua dago eta 
musika zuzeneko ikuskizun hau eskainiko digu. 
Dantza afrikarra esamoldeak, funtsean, Saharaz 
hegoaldeko dantza afrikarrak biltzen ditu. Musikari 
dagokionez, erritmoen aldiberekotasuna erabiltzen du, 
eta mugimenduan, berriz, gorputz osoaren egituraketa. 
Jendearen parte-hartzea dantza horien kulturari lotuta 
dagoenez, egon prest abesteko eta dantzatzeko! Bukaeran, 
gainera, lantegi laburra eginen da, gehien gustatu 
zaizkizun mugimenduak ikasteko. Energia-leherketa 
ikaragarria auzoan! 

 ALFREDO FLORISTÁN PLAZA

 COMPAÑÍA BAOBAB

 IRA 9
  

 19:00 
 Guztiondako 

 Sarrera doan, edukiera bete arte

LORATEGIAK AUZOLANEAN 
>
Era horretako hirugarren lorategia izanen da Milagrosan, 
hirurak ere auzoko bizilagunek auzolanean pentsatu, 
sortu eta landutakoak. Azken hori jasangarritasunezko 
irizpideekin bat diseinatu da; beraz, loretsua, egonkorra 
eta era askotariko landareez osatua egoteaz gain, ur 
gutxi behar du bizitzeko. Lorategiak, gainera, denetariko 
intsektuak eta txoriak erakartzeko gaitasuna dauka. 
Intsektuak zuzenean ikusteko aukera izanen dugula 
baliatuta, Antonio Vilches biologoak  hitzaldi bat 
emanen du han bertan, lorategiko intsektuen 
balioa nabarmenduta. Animalia ñimiño horiek, 
maiz mespretxaturik, premia biologikoa dira bai 
lorategietarako, bai bizitzarako. 

 FELISA MUNARRIZ PLAZA

 VIVEROS SUSTRAI

 IRA 10
  

 11:00 
 Guztiondako

 Sarrera doan, edukiera bete arte

FOLKLORE-ERAKUSTALDIA 
>
Nafarroako, Kolonbiako, Ekuadorko eta Boliviako 
herri-dantzen emanaldia, Duguna Folklore Taldearen 
eta Integración Sin Fronteras-en eskutik. Milagrosa 
auzoan bizi diren kulturetako folkloreetara hurbiltzeko 
egin diren hitzaldiei amaiera bikaina emateko. 

  FELISA MUNARRIZ PLAZA

 IRA 11
  

 19:00 
 Guztiondako

 Sarrera doan,  
edukiera bete arte

PILOTALEKUAREN INAUGURAZIOA:  
PILOTA PARTIDA ETA FRONTBALL LANTEGIA
>
Pilotalekuan esku-hartze artistikoa egin 
ondotik, handizki estreinatzeko unea 
iritsi da. Pilota partida mistoa jokatuko 
baita Oberena klubaren eskutik, eta 
ondoren, klub berberak frontballi 
buruzko lantegia emanen du. Euskal 
pilotako modalitate hori mundu osoan 
ari da arrakastaz zabaltzen, eta 2018an, 
munduko lehen txapelketa jokatu zen 
Mexikon. Pilota karrikara itzultzea 
aldarrikatzen du, euskal pilota hirietako 
joko gisa, arau errazekin eta ederki 
pasatzeko. Zatoz, ikasi eta jokatu. Ederki 
dibertituko zara! 

 ARROSADIA PILOTALEKUA – MILAGROSAKO 
CIVIVOXEKO PATIOA

 IRA 11
  

 11:30 
 Guztiondako

 Sarrera doan, edukiera bete arte

MUSIKA DJ BUDINEN ESKUTIK 
>
Dj Budinen saioa. Maleta biniloz lepo 
ekarriko du: hip hopa, funka, dub, break 
eta beste, zure goiza alaitzeko. Kaleko 
soinuak, hiri-jarduera peto-petoak 
girotzeko; graffitiak, frontball…; zatoz eta 
egin datza, ezagutu jendea, jolastu, ikasi… 
zain gauzkazu!

 MILAGROSAKO CIVIVOXEKO PATIOA

 IRA 11 
  

 11:30-13:30 
 Guztiondako

 Sarrera doan, edukiera bete arte

BIDEOA GRABATZEKO  
ETA EDITATZEKO LANTEGIA
> 
Maker eremua

Con motivo del ciclo Milagrosa ESKUZ ESKU - CODO 
CON CODO el espacio maker audiovisual propone este 
trimestre un taller para aprender a realizar grabaciones 
y edición de vídeo. Las personas participantes, guiados 
por la mediadora, realizaran dos sesiones iniciales sobre 
grabación y otros conceptos cinematográficos. Seguidas 
de sesiones prácticas y terminando con dos sesiones 
para editar y producir un vídeo resumen del ciclo.

Utilizarán material de vídeo profesional y aprenderán a 
planificar las grabaciones, manejar cámaras y planos de 
vídeo; editar, cortar y equilibrar el vídeo.

 MAITE ARBIZU
 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 IRA 1 – 17
  

 17:30 - 20:30

 Doan, aurrez izena emanda
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GAZTEENDAKOJARDUNALDIAK 
SANDUZELAI

 

 
SANDUZELAIKO CIVIVOXA 
>
Jardueren egitaraua auzoko gazteek, 
gazteengatik, gazteendako eta gazteekin 
prestatu dute. Izan ere, Umetxea 
Sanduzelai, Adardunak eta Sanduzelaiko 
beste talde batzuk izan dira jardunaldion 
antolatzaileak, Civivox sarearekin 
elkarlanean. Jardunaldietan auzoko taldeak 
eta gazteak izanen dira ardatz. 
Besteak beste, hona hemen jarduerak:

SANDUZELAIKO ERRALDOI TXIKIEN II.  
DANTZA LEHIAKETA (MUNDUKOA) II 
>
Auzoko gazteek beren koreografiak eskainiko 
dituzte bikoteka, gaita eta atabal hotsen erritmoaren 
ariora. Ikusleek dantzak baloratu eta rankinga 
ezarriko dute, teknika, ikusgarritasuna eta 
originaltasuna kontuan harturik. Bigarren lehiaketa 
honetan, errepertorioa zabaldu da, munduko 
beste leku batzuetako dantzei tokia utzita, eta 
Sanduzelaitik kanpoko beste konpartsa txikiei ere 
egin zaie parte hartzeko gonbidapena.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA 

 IRA 16
  

 19:00

 Doan, aurrez izena emanda

LAS TIPEX
>
Musika taldea 2014an osatu zen Sanduzelain, 
era askotako musika eraginak jasotako 8 
emakumeren ekimenez. Guztiek ere elkarrekin 
punk kontzeptualetik hurbil dagoen proiektua 
mamitu dute. Bertan, eszenografia, musika 
eta interpretazioa uztarturik ageri dira, 
halako ikuskizun dibertigarri, aldarrikatzaile 
eta hauslea sortuta. Pertsonen -eta bereziki 
emakumeen- biziaroak zaildu eta mugatzen 
dituzten gizarte estereotipo batzuk haustea dute 
ezaugarri. 

Las Tipex, kideak: 
Marta: ahotsa, tronpeta, guiro eta 
FaranduOleo-a. (farandularen maistra)
Aislinn: ahotsa, gitarra elektrikoa, zeharkako 
txirula, eta FaranPunkeo-a. (farandula 
punkarra)
Amaia: baxua, nahasketa-mahaia, koruak eta 
FaranBulismo-a (farandulak eta baxua jotzeak 
malabarismoak behar dituzte)
Goreti: akordeoia, kaxoi flamenkoa, ahotsa eta 
FaranduKlore-a (farandulera Euskalfolk).
Stella: bateria, koruak, eta FaranDunDun-a 
(tinbalen atzean babestua dagoen farandulera).
June: gitarra akustikoa eta FaranDonga (bere 
akordeekin bibratu egiten duen farandulera)

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA 

 IRA 17
  

 19:00

 Doan, aurrez izena emanda

BURUTIK  EU

>
Burutik Iruñerriko 18 eta 20 urte arteko 
talde gazte bat da. Bere musikaren bidez, 
protestan alternatiba bat topatzen saiatzen 
dira, hauspoa berezitasun. Horrela, 
eskusoinua ideia berritzaileetara egokitzen 
dute, edo ideia berritzaileak eskusoinuari 
egokitu.
'Paradisua' diskoko euskarazko abestien 
errepertorioa eskainiko dute.

Burutik dira: Iranzu (bateria), Kapon 
(eskusoinua eta ahotsa), Jokin (baxua eta 
ahotsa), Luar (gitarra eta ahotsa), Mikel 
(gitarra eta ahotsa)

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA 

 IRA 18
  

 19:00

 Doan, aurrez izena emanda

  IRA 15-18
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   BATASUNAREN 
PRIBILEGIOA

   IRA 1-7 

HAURRENDAKO 
LANTEGIAK

 2€. Aurrez izena emanda

ERDI AROKO TAILERRA 
LEGOREKIN EU   
TALLER MEDIEVAL CON LEGO
>
Eraikuntza libreko lantegia, 
hainbat LEGO piezarekin. 
Lantegian, Erdi Aroko 
mundu bat eraikiko da. 
Gainera, teknika zehatzak 
ikasiko ditugu, besteak beste, 
zirkulu-eraikuntza, zeinari 
esker putzuak, dorreak 
edo errotak eraiki ahalko 
ditugun. Sorginak, pertsonaia 
mitologikoak, animaliak eta 
Erdi Aroko osagarriak egongo 
dira, garaiko ibilgailuak eraiki 
ahal izateko. 

 DISCOVER BRICKS
 IRA 1  EU

 
 IRA 3
  

 10:30-12:00 
 8 leku 
 5-12

 ARTE LANTEGIA: BATASUNAREN 
PRIBILEGIOA
>
Margotu, josi oihalean eta 
egizu esku-txotxongilo 
bat, Batasunaren 
Pribilegioa sinatu zen 
garaiko pertsonaiekin. 
Karlos III.a Noblea, Leonor 
Trastamarakoa, elizgizonak, 
artisauak, etab. Pausa 
dezagun iraganean begirada 
ezberdina eta entretenigarria, 
gure hiriarendako hain 
une historiko garrantzitsua 
izaniko hartan. 

 TEA EN LA AZOTEA
 IRA 2

 
 10:30-12:00 

 8 leku 
 6-12

HITZALDIAK
Doan. Aurrez izena emanda

HIRIAREN "ASMAKETA": IRUÑEKO UDALAREN 
ZEREMONIALA ANTZINAKO ERREGIMENEAN 
>
Zeremonialak eta protokoloak sekulako garrantzia 
izan zuten Antzinako Erregimeneko gizartean. 
Udalbatzek eta erakunde guztiek, hau da, erregeak, 
Gorteak, udalek eta gainerakoek orok arreta handia 
jarri zuten zeremonialean, ispilu bat bezalakoa 
baitzen, norberaren erakusgarri eta haren bidez 
erakundea ordezkatzeko. Iruñeko Hiria, Udalaren 
bidez ordezkatua, ez zen salbuespena izan. 

 ALEJANDRO ARANDA RUIZ, ARTE ETA GIZA ZIENTZIETAN 
DOKTOREA

 IRA 1
 

 19:00
 +18

BATASUNAREN PRIBILEGIOA: KARLOS III.A NOBLEAREN 
IRUDIA ERDI AROKO IRUÑEAN      EU

>
Iruña bateratzea sustatu zuen testuinguru soziala eta 
historikoa errepasatuko dugu, baita errege noblearen 
irudia ere.

 AITZIBER IMIZCOZ, GIZA-ZIENTZIETAKO LIZENTZIADUNA
 IRA 2

 
 19:00

 +18

HIRIAREN SORRERA: BATASUNAREN PRIBILEGIOA
>
1423ko irailaren 8an, Nafarroako errege Karlos 
III.a Nobleak Batasunaren Pribilegioa esaten zaion 
ituna sinatu eta berretsi zuen. Itunarekin bat, 
Navarreriako, San Zerningo eta San Nikolaseko 
Burgu zaharrak udalerri bakarrean batu ziren, Iruña 
Hiri Txit Prestua sortuta.  

  EMILIO QUINTANILLA, HISTORIAN DOKTOREA
 IRA 7

 
 19:00

 +18

NARRAZIOA
BATASUNAREN PRIBILEGIOA IPUIN KONTATUA 
>
Jakin nahi al duzu zer hiru arazo handi 
izan zituen Karlos III.a Nobleak eta nola 
konpondu zituen? Kontakizunak era 
atseginean eta dibertigarrian kontatzen 
du nola batu zituen erregeak Iruñeko 
hiru burguak. Amaia Cíaren ipuina 
da, hainbat pertsonaia dituela: errege-
erreginak, artisauak, elizgizonak, bai 
eta armiarmak eta zizareak ere… dena 
asmamenez eta umore onez…Tea en la 
azoteak kontatuko dizu!!

 TEA EN LA AZOTEA
 IRA 3

 
 18:00

 5 urtetik gora, heldu batek lagunduta

 Doan. Aurrez izena emanda

MUSIKA
BATASUNAREN PRIBILEGIOA-KANTAIDAZU 
NOLA GERTATU ZEN
>
Batasunaren Pribilegioa-Kantaidazu 
nola gertatu zen saioan, gure hiriko 3 
burguen batasunaren historia ospetsuan 
zehar ibiliko gara. Kontzertu hezigarria 
da, hots, historia kontatua, kantatua 
eta antzeztua, musika zuzenean, abesti 
gogoraerrazak eta erritmo bizia. 

 MUSAS Y FUSAS. INTERPRETEAK: MARIA 
SUBERVIOLA, AHOTSA, TEKLATUA ETA 
UKELELEA. OLAIA OLAVERRI, AHOTSA, GITARRA 
ETA BIOLINA.

 IRA 4 
 

 12:00
 18:00 EU

 3 urtetik gora, heldu batek lagunduta

 Doan. Aurrez izena emanda
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SARASATEREN 
ONDAREA 

IPUIN-KONTALARIA 
 

BEREHALAKOAN BAINO AZKARRAGO 
KONTATUTAKO ISTORIOAK 
>  
Zalantzarik gabe, bera garaiko 
biolin-jotzailerik birtuosoenetako 
bat izan zen, tximistaren 
abiaduran jotzeko gai. Ni haren 
istorioak kontatzen saiatuko naiz, 
ziztu bizian, nota bakar bat ere 
utzi gabe. 

 SARASATE MUSEO-ARETOA 
(KONDESTABLE CIVIVOXA) 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 IRA 18
  

 12:00
 4 urtetik gora, heldu batek lagunduta

 Doan. Aurrez izena emanda

BETIKO ATSEDENA HARTZEKO ISTORIOAK
>  
Pablo Sarasateren heriotzaren 11. 
urtemuga gogoratuko dugu. Hark 
betiko atsedena hartuko zuen, ziur, 
egin zuen guztia eginda, jo eta sortu 
zuen musika guztia kontuan hartuta. 
Zeinen gustura hartu zuen atseden! 

 SARASATE MUSEO-ARETOA 
(KONDESTABLE CIVIVOXA) 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 IRA 20
  

 18:00
 4 urtetik gora, heldu batek lagunduta

 Doan. Aurrez izena emanda

KONTZERTUAK 

TEMPUS TRÍO 
>  
( Kontzertua ‘Clásicos AIEnruta’ 
programarekin elkarlanean)        
       
Kritika eta publikoa ados dira, Tempus 
Triok etorkizun oparoenetako bat dauka 
bere belaunaldiko hirukoteen artean. 
Kide bakoitzaren ibilbideak ere aitortu 
dira hamaika sariren bidez estatuko nahiz 
nazioarteko sariketetan, eta kontzertu-areto 
garrantzitsuetan ere arituta daude Europan, 
Asian eta Amerikan. 
Lan hauek emanen dituzte: “2. Trioa La bemol 
Maiorrean”  (Roberto Gerhard), “1. Trioa do 
minorrean” (Dmitri Shostakóvich), eta “1. 
Trioa re minorrean” (Felix Mendelssohn). 
Bukatzeko, eta Pablo Sarasateren 
efemeridearekin bat, biolinista iruindarraren 
lan bat emanen dute.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 TEMPUS TRÍO: MARÍA TIÓ (BOILINA), FERRAN 
BARDOLET (TXELOA), RICARD ROVIROSA (PIANOA)

 IRA 19
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

HALÍŘ TRÍO
>  
Hirukote instrumental honek Pragan du egoitza 
eta Karel Haliř (1859-1909) txekiar biolinistaren 
izena darama. Musikari hark Pablo Sarasate 
ezagutu zuen, Charles Martin Lofflerri bidalitako 
gutun baten arabera, Washingtongo Library of 
Congress-en gordea. 1906an, gainera, August 
Wilmelhy biolinista alemanak idatzi zuen bi 
biolinistak bakarrik zutela afinazio apartekoa 
instrumentua jotzean, Sarasatek eta Haliř-ek, 
hain zuzen ere.
Irailaren 20 honetan, Pablo Sarasateren 
heriotzaren 113. urtemuga dela eta, hirukoteak 
kontzertua emanen du Iruñean, Enrique 
Granadas, Camille Saint-Saëns eta Pedro Pardo 
gazte konpositore lleidarraren (1974) lanak 
jotzeko.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 HALÍR TRÍO: EDUARDO GARCÍA SALAS (BIOLINA), JANA 
PODOLSKÁ (TXELOA), VÁCLAV MÁCHA (PIANOA)

 IRA 20
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda
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IGANDEKO  
MUSIKAK

TEMPUS TRÍO
>
208an sortua, ibilbide laburra egina badu 
ere, kritika eta publikoa dagoeneko ados dira, 
hots, Tempus Triok etorkizun oparoenetako 
bat dauka bere belaunaldiko hirukoteen 
artean eta arrakasta garrantzitsuak lortu ditu 
nazioarteko hainbat lehiaketa eta sariketatan.
Kide bakoitzaren ibilbideak ere aitortu 
dira hamaika sariren bidez, estatuko nahiz 
nazioarteko sariketetan, eta esperientzia 
zabala dute kontzertuetan, guztiak ere aritu 
baitira kontzertu-areto garrantzitsuetan 
Europan, Asian eta Amerikan. Bira horiek, 
gainera, entzuleen eta kritikaren laudorioa 
jaso dute, bai eta ikus-entzunezko hedabide 
handien arreta ere. 
Lan hauek emanen dituzte: “2. Trioa La bemol 
Maiorrean”  (Roberto Gerhard), “1. Trioa do 
minorrean” (Dmitri Shostakóvich), eta “1. Trioa 
re minorrean” (Felix Mendelssohn). Bukatzeko, 
eta Pablo Sarasateren efemeridearekin bat, 
biolinista iruindarraren lan bat emanen dute.

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 TEMPUS TRÍO: MARÍA TIÓ (BOILINA), FERRAN 
BARDOLET (TXELOA), RICARD ROVIROSA (PIANOA)

 IRA  19
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

Kontzertu zikloa ‘Clásicos AIEnruta’ 
programarekin elkarlanean

OLGA MORRAL
>
Dualtasun sendo bat da ezaugarri Olga Morral akordeoilariaren 
izaera artistiko eta musikalean, hots, bere interpretazioak 
blaitzen dituzten indarraren eta fineziaren arteko dualtasuna. 
Jakin-min etengabe eta latente batek eraginik, instrumentuaren 
mugetaraino aztertu du soinua eta, lan zehatz, irmo eta 
tinkoaren bidez, publiko zabal batenganaino eraman ditu 
soinurik ustekabekoenak. Publikoa, gainera, harritua dago, 
akordeoilariaren moldagarritasuna eta instrumentuaren 
handitasuna ikusirik. Espainia osoan eman ditu errezitaldiak, bai 
eta Alemanian, Frantzian, Italian eta Kolonbian ere. Kontzertuak 
akordeoi bakarlari gisa emateaz gain, orkestrekin eta estatuko 
nahiz nazioarteko ensemblekin ere jo du. 
Garai eta estilo askotako lanak jotzen ditu, hots, XVI. mendeko 
musika errenazentistatik XXI. mendeko lan garaikideetara. 
Kontzertu honetan, lan hauek emanen ditu: “Andantea Fa 
Maiorrean” (W. A. Mozart), “Trama concéntrica” (Jaume Padrós), 
“Sonata Re maiorrean” (Joseph Haydn), “English Suite La 
minorrean” (J.S. Bach), eta “Ave Maria” (Astor Piazzolla).

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 OLGA MORRAL (AKORDEOIA)

 URR 3
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

TOMÁS ALEGRE
>
Buenos Airesen jaio zen 
(Argentina), 1992an. 2017tik 
arrera, Reina Sofía Goi-
mailako Eskolako Banco 
Santander Fundazioaren 
Piano Katedran ikasten 
dihardu Dmitri Bashkirov 
irakaslearekin. Eskolako ikasle 
gisa, kide izan da Contrastes 
Hirukotean eta taldean, 
Prosegurreko Albéniz Taldean 
eta Piazzolla taldean, eta 
pianista gonbidatu gisa, berriz,  
Globo Ensemble-n. Gaur egun, 
Deloitteko Mozart Hirukoteko 
kidea da, 2020an ganbera-
talderik bikainenarendako 
aipamena eskuratu duena 
talde pianodunen kategorian. 
Lan hauek joko ditu: 
“Pianorako sonata Si 
minorrean” (Franz Liszt), 
“Quejas, o la maja y el 
ruiseñor”, “Goyescas” 
Suitekoa (Enrique Granados) 
eta “2. Pianorako sonata Si 
minorrean” (Frédéric Chopin).

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

  TOMÁS ALEGRE (PIANOA)

 IRA 26
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda
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II. FUSIOA: ESPERIMENTAZIOA MARTENOT UHINEKIN
>
Obragileak: R. Creuze, C. Saint-Saëns (bertso. T. Kubo), A. Yamane, 
J. Trbojevic, DJ Amsia, T. Kubo

Tomomi Kubo artista Martenot Uhinak izeneko 
instrumentuaren interprete, inprobisatzaile eta konpositorea 
da, eta hona ekarriko duen egitaraua ez daiteke ezein musika-
generotan sartu. Artistak pieza bilduma ederra landuko du, 
instrumentu berezi eta ezohikoaren aukera ugariak baino 
ugariagoak erakusteko. Emaitza fusio erabat pertsonala eta 
paregabea da.  

Tomomi Kubo aurten NAK edizioaren konpositore egoiliarra 
da eta lan bat estreinatuko du, jaialdiak kontzertu paregabe eta 
bikain honetarako berariaz enkargatua. 

Martenot Uhinak instrumentu elektronikoa da, 1928an Maurice 
Martenot biolontxelo-jotzaileak asmatua, eta teklatu batek, 
bozgorailu batek eta maiztasun apaleko sorgailu batek osatua 
da. Soinua metalezko erantzun baten bidez sortzen da, eskuin 
eskuko hatz erakuslean paratu behar dena. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 TOMOMI KUBO (ONDAS MARTENOT)

 IRA 10
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

 

 

NAFARROAKO MUSIKA 
GARAIKIDEAREN 
JAIALDIA.
NAK 2021ek FUSIOA 
proposatu du ardatz eta, 
horrekin bat, hainbat 
proposamen aurkeztu ditu 
abangoardiako musika 
berriaren inguruan ikertzeko 
eta esperimentatzeko. Azken 
buruan, abangoardiako 
musika euskarritako erabiliko 
da, fusio nahiz hibridazio 
musikal garaikide berriak 
osatzeko. 
Aurreko edizioetan bezala, 
aurtengo programazioan 
lantegiak, arte-topaketak 
eta dibulgaziozko kontzertu 
inklusiboak eta parte-
hartzaileak antolatu 
dira; haietako batzuk lan 
berriak dira, abangoardiako 
musikaren inguruko ikerketa, 
sorkuntza eta interpretazioa 
sustatzeko. 

NAK’21. FUSIOA

III. FUSIOA: OROIPENAK ETA TESTURAK
>
Obragileak:  A. Cano, M. Hirano, C. Czernowin, 
A. Fuentes, L. Berio, I. Bádalo, F. Laguna, J. Castro 
eta D. Pérez Custodio.  

Pilar Rius Fortea gitarristaren eta Elisa 
Urrestarazu saxofonistaren proiektu berria 
(OMICRON XXI) gitarraren (elektrikoa eta 
klasikoa) eta hainbat saxofoiren arteko 
fusio instrumentala esperimentatzeko 
borondatearekin sortu da; horrela, konbinazio 
berri aunitz eta aunitz sortu dituzte, bai 
tinbreetan bai testuretan. 

Kontzertuan emanen diren lanek lan 
programatikoetako elementu iradokitzaileak 
izanen dituzte ikergai, bai eta soinu-hotsa 
dualtasunari buruzko testurak ere, non, 
interferentziek eta eszenako mugimenduak 
notazio idatziak hainbateko garrantzia duten. 
Errepertorio hau osatzen duten lau konposizio 
berariaz sortu dira talde berri honetarako 
eta erabateko estreinaldia izanen dira NAK 
jaialdirako.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 OMICRON XXI: PILAR RIUS FORTEA (GITARRAK) ETA ELISA 
URRESTARAZU (SAXOFOIAK) 

 IRA 11
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

IV. FUSIOA: MIKROTONALISMOA ETA JAZZA
>
Obragileak: S. Sciarrino, M. Scheneider, J. Cage, 
H. Chong, J. Zorn.

Kontzertu honen egitaraua Iñaki Alberdiren 
errepertorioko sei piezaren inguruan 
egituratu da. Seiak ere akordeoi tenperatu eta 
mikrotonalerako dira. Iñaki Gonzalo Tejada 
kontrabaxu-jotzailearekin eta Mikel Andueza 
saxofonistarekin batera emanen ditu. Musika 
garaikide partituradunaren eta jazz kontzertu 
baten arteko hibridoa da, hein handi batean 
inprobisazioan oinarritua. 

Bi ildo estetiko eta musikalek abiapuntu komun 
bat izan zuten XX. mendearen hasieran, eta biak 
ere era paraleloan garatu dira erabat ezberdinak 
diren testuinguru sozialetan eta kultur 
eszenetan, XX. eta XXI. mendeetan. Proiektuak 
jazz-klubera hurbildu nahi du abangoardiako 
musika, eta jazzaren inprobisazioa eta 
metodologia hurbildu ere kontzertu-aretora, 
alegiazko espazio sinboliko komun bat 
aurkitzeko.  

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 IÑAKI ALBERDI TRÍO: MIKEL ANDUEZA (SAXOA), 
GONZALO TEJADA (KONTRABAXUA) ETA IÑAKI ALBERDI 
(AKORDEOIA

 IRA 17
  

 20:00 

 Doan. Aurrez izena emanda
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TRUFFAUT GEHIAGO, 
MESEDEZ!

TRUFFAUT GEHIAGO, MESEDEZ!
>
Zinema Zikloa. JB, gaztelaniazko azpitituluekin

Bederatzi urte dira «La novia vestía de negro» 
(1967) eta «La piel dura» (1976) bereizi dituztenak. 
Bederatzi urte horietan, bi titulu eta «L’enfant 
sauvage (El pequeño salvaje)» eta «Diario inter de 
Adèle H» tituluez gain, Truffaut-ek beste sei film 
egin zituen, besteak beste «La sirena del Misisipi», 
«Las dos inglesas y el amor» eta «La noche 
americana». 2021ean ikusiz gero, esango genuke 
zinemagileak denbora askorik izango ez zuela 
jakingo balu bezala jokatzen zuela.
Kontua da bi filmak bereizten dituen denbora-
tartearen artean, Europak eta munduak 
erabateko aldaketa izan zutela. Urtebete 
geroago, gizarte-eferbeszentziak eragin handia 
izan zuen 68ko krisien hondoratze politikoan. 
1976rako, gauzak erabat aldatu ziren, eta 
are gehiago, Truffaut, Godard, Rohmer eta 
abarrek bultzatutako «nouvelle vague» hark ez 
zuen zerikusirik haren jatorriarekin, ez haren 

LA PIEL DURA
>
L’argent de poche. Frantzia.
1976. 105’

Thiers Frantziako herrian, 
Jean-François Richet eta Mlle 
irakasleek ikasitako azken 
eskola-egunak igarotzen ari 
dira. Petit. Patrick bere aita 
elbarriarekin bizi da eta bere 
lehen musua jasotzearekin 
amesten du. Julien etxe pobre 
eta ezegonkor batean bizi da; 
bere ama alkoholikoa da eta 
tratu txarrak ematen dizkio. 
Bi pertsonaia hauen inguruan, 
1976ko udan zehar ezagutuko 
diren istorioak ezagutuko 
diren eskola frantses txiki 
bateko beste haur batzuen 
bizitza biratzen da.

 IRA 18
  

EL PEQUEÑO SALVAJE
>
L’Enfant sauvage. Frantzia. 
1969. 85’

XVIII. mendearen amaieran 
gertatutako benetako 
gertaeretan oinarritutako 
filma. Basoan isolatuta hazi 
zen haur baten hezkuntza 
prozesua kontatzen du, 
gizonekin eta zibilizazioarekin 
harremanik izan gabe, ikerketa 
institutu batean giltzapetua 
dena. Animalia aske bat bezala 
bizitzetik baztertua, gaizki 
tratatua eta fenomeno anker 
gisa ikusia izatera pasatzen 
da. Itard doktoreak bakarrik 
egingo du ahal duen guztia 
bera zibilizatu eta bere etxera 
eramateko.

 IRA 25
  

LA NOVIA VESTÍA DE NEGRO
>
La Mariee était en Noir. 
Frantzia. 1967. 107’

Julie Kohlerrek bere senarra 
balek jota nola erortzen den 
ikusiko du elizatik berarekin 
irteten den une berean, 
ezkonberriak. Bere heriotza 
mendekatzera deliberaturik, 
arduradunak bilatzeari ekiten 
dio eta bata bestearen atzetik 
hiltzen ditu.

 URR 2
  

DIARIO ÍNTIMO DE ADELA H.
>
L’Histoire d’Adèle H. Frantzia. 
1975. 105’

Adèle Hugo, Victor Hugo 
frantziar idazle ospetsuaren 
bigarren alaba, bere ahizpa 
Léopoldine Hugoren heriotzak 
suntsituta dago. Guernesey 
uhartean, Eskozia Berrian, 
Adèlek, ingeles armadako 
ofizial batenganako maitasun 
obsesibo eta ez arduratsu 
bat ezagutzen du, Pinson 
tenientea.

 URR 9
  

bultzatzaileen konplizitatearekin.
Truffaut «La piel dura»rekin agertzen zen 
bitartean, haurtzaroaren munduan eta lehen 
adineko eragin emozionalen ondorioetan; 
Godard, berriz, garai maoistaz arduratzen 
zen, eta «Aquí y en otro lugar» zuzentzen zuen 
Anne-Marie Mievillerekin.
1976an dena aldatu zen. 
Eta miniziklo hori duela hilabete batzuk egin 
zenari gehitzen zaio, kopia horiek kalitate 
handiz berreskuratu ahal izan direlako. 
Prozesu hori erakusten du, eta François 
Truffaut-en lana osatzen du. François Truffaut 
XX. mendearen bigarren erdiko zinemagile 
frantses berezi eta adierazgarrienetako bat da.

 19:00
 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda.
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MENDILLORRIKO 
EKOLANTEGIAK

BARATZE EKOLOGIKOA BALKOIETAN ETA TERRAZETAN 
>
Lantegia

Gustatuko al litzaizuke baratze txiki bat izatea 
zure balkoian edo terrazan? Lantegi honetan, 
ederki ikasiko duzu nola sortu eta zaindu 
baratze ekologiko bat zure etxean. 

 ÓSCAR IBÁÑEZ, NEKAZARITZA-TEKNIKARIA ETA 
BARATZEZAIN PROFESIONALA

 IRA 22
  

 18:00 -20:00

 Helduendako

 2 €, aurrez izena emanda

HAZITEGIAK ETA LANDARE LAGUNAK 
>
Familiendako lantegia

Familiendako lantegi honetan, hainbat hazitegi 
ereingo ditugu eta jakinen dugu zer landare 
diren egokienak gure uzta txikia izurrietatik era 
naturalean babesteko. 

 ÓSCAR IBÁÑEZ, NEKAZARITZA-TEKNIKARIA ETA 
BARATZEZAIN PROFESIONALA

 IRA 25
  

 11:00 – 13:00

 7-12 urte, heldu batek lagundurik

 2 €, aurrez izena emanda

NOLA EGIN BERMIKONPOSTA ETXEAN?  
>
Lantegia  

Hasi nahi al duzu etxeko konpostajean? 
Lantegian ikasiko dugu zen konpostaje mota 
diren eta zer hondar organiko konpostatu 
daitezkeen. Halaber, bermikonpostontzi bat 
eginen dugu zizare-humusa prestatzeko

 ÓSCAR IBÁÑEZ, NEKAZARITZA-TEKNIKARIA ETA 
BARATZEZAIN PROFESIONALA

 IRA 29
  

 18:00 -20:00

 Helduendako

 2 €, aurrez izena emanda

ERAKUSKETAK

ERAKUSKETA: MARISA CUEVAREN ARTE PLASTIKOA
>
Artelan plastiko aukeratuen erakusketa.

   ITURRAMAKO CIVIVOXA

IRA 20 – URR 20

HOLODOMOR. UKRAINIAKO GENOZIDIOA
>
Erakusketa ibiltaria, Nafarroako Gobernuko 
Bakearen eta Bizikidetzaren Zuzendaritzak 
babestua, ia ahazturik dagoen genozidioari 
ikusgaitasuna emateko. Stalinek gosez hiltzen 
utzi baitzituen zazpi milioi ukrainar baino 
gehiago.  

   ZABALGUNEKO CIVIVOXA

IRA 6 - 25

IRUÑA ZAHARREKO HIRI-LORATEGIAK
>
Fernando Esparzaren argazki-erakusketa. 
Hiri-lorategien argazki aukeratuak dira, 
Iruñeko lekurik zaharrenetako hainbat 
eraikinen artean kokatuak eta, pixkanaka, 
desagertzen ari direnak.  

   MENDILLORRIKO CIVIVOXA

IRA 6 - 25

MILAGROSAKO ARGAZKIEN ERAKUSKETA 
>
Auzoko argazki aukeratuak. Argazki guztiak 
Udal Artxibokoak dira, guztiak ere 70eko, 
80ko eta 90eko hamarkadetakoak, auzoa 
lehenago nola zegoen gogoratzeko, eta esku-
hartze urbanoen iragan hurbilenaren eta 
egungo egoeraren arteko alderaketa egiteko. 

   MILAGROSAKO CIVIVOXA

IRA 1 – 30
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UZTAILAK 30, OSTIRALA
20:00 Taconera Parkea
Rolan Garcés & Bandatze EU
> ORR 4 - Kontzertua

2 ASTELEHENA
20:00 Ezpeleta Jauregia 
The mirrorballs
> ORR 6 - Kontzertua

22:00 Etxabakoitzeko Parkea 
Mia y el León Blanco
> ORR 11  -Zinema

3 ASTEARTEA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Baserriko Porrusalda   

EU   
> ORR 7 - Familiendako antzerkia

22:00 Buztintxuriko paseoa
Parde no hay más que uno 2:  
la llegada de la suegra
> ORR 11- Zinema

4 ASTEAZKENA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Instrumentu bitxien planeta magikoa 
(Fetén Fetén)
> ORR 8 - Familiendako kontzertua

22:00 Yamaguchi Parkea  
Dios mío ¿pero qué hemos hecho…
ahora?
> ORR 12 - Zinema

5 OSTEGUNA
18:30 Ezpeleta Jauregia
Klik! Sortu zeure marrazki-kamera
> ORR 10 - Lantegia infantil

22:00 Mendillorriko Lakua E.P.
Bad Boys for life
> ORR 13 -Zinema

6 OSTIRALA
20:00 Jito Alai Pilotalekua
A1Goldie
> ORR  5 - Kontzertua

22:00 Ezpeleta Jauregia
Pagafantas EU
Gaztelaniaz azpidatzia
> ORR 13 -Zinema

9 ASTELEHENA
20:00 Ezpeleta Jauregia
The Road
> ORR 6 - Kontzertua

22:00 Etxabakoitzeko Parkea 
La oveja Shaun. La película: 
Granjaguedón
> ORR 11  -Zinema

10 ASTEARTEA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Yee-haw 
> ORR 7 - Familiendako kontzertua

22:00 Buztintxuriko paseoa
Mina y el mundo de los sueños
> ORR 11 -Zinema

11 ASTEAZKENA
19:00 Ezpeleta Jauregia
La mujer bala (Billy Boom Band)
> ORR 8  - Kontzertua familiar

22:00 Yamaguchi Parkea  
Bajo el mismo techo

> ORR 12 -Zinema

12 OSTEGUNA
18:30 Ezpeleta Jauregia
Kartoizko animaliak!
> ORR 10  - Familiendako lantegia

22:00 Mendillorriko Lakua E.P.
Ponyo en el acantilado  

EU   
(Ponyo itsaslabarrean) 
Gaztelaniaz azpidatzia
> ORR 13 -Zinema 

13 OSTIRALA
20:00 San Pedro Zubi 
zaharra (Arrotxapea)
Katanga Dub
> ORR 5 - Kontzertua

22:00 Ezpeleta Jauregia
Jumanji. Siguiente nivel. 
> ORR 13 -Zinema

16 ASTELEHENA
20:00 Ezpeleta Jauregia
The Corleone´s Band 
> ORR 6 - Kontzertua

 
22:00 Iturramako Boulevard
Cats
> ORR 11 - Kontzertua

17 ASTEARTEA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Ohlimpiadas
> ORR 7 - Familiendako antzerkia

22:00 Salestarrak. (Txantrea) 
Las aventuras del Dr. Doolittle
> ORR 12 - Zinema

ABUZTUKO AGENDA
18 ASTEAZKENA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Porrutata, Ez Porru Ez Patata EU  
(Demodé Quartet)
> ORR 9 - Familiendako kontzertua

22:00 Gortari doktorearen 
plaza. (Sanduzelai)  
Hiru mosketariak 

EU
  

Gaztelaniaz azpidatzia.
> ORR 12 -Zinema

19 OSTEGUNA
18:30 Ezpeleta Jauregia
Family friendly  (Zirku Lantegia)
> ORR 10  - Familiendako lantegia

22:00 José Vila ikastetxea. 
Milagrosako Civivoxa
De la India a París en un armario 
de Ikea
> ORR 13 -Zinema 

20 OSTIRALA
20:Medialuna Parkea
Goxuan Salsa
> ORR 5 - Kontzertua

 

22:00  Maiteminduen 
Parkea. (Arrotxapea)  
Abominable
> ORR 13 -Zinema 

23 ASTELEHENA
20:00 Ezpeleta Jauregia
Correcaminos Rock&Roll Band
> ORR 6  - Kontzertua

22:00 Iturramako Boulevard
Superagente Makey
> ORR 11 -Zinema

24 ASTEARTEA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Chef nature
> ORR 8  - Familiendako antzerkia

22:00 Salestarrak. (Txantrea) 
Ernest & Celestine 

EU
 

Gaztelaniaz azpidatzi
> ORR 12 -Zinema

25 ASTEAZKENA
19:00 Ezpeleta Jauregia
Pum Patapum Pam Pam  
(Musas y fusas la banda)
> ORR 9  - Familiendako kontzertua 

22:00 Gortari doktorearen 
plaza. (Sanduzelai)  
Scooby
>  ORR 12 -Zinema

26 OSTEGUNA
22:00 José Vila ikastetxea. 
Milagrosako Civivoxa
Yesterday 
> ORR 13 -Zinema

27 OSTIRALA
20:00 Gaztelugibel
Zuberoa Aznárez 
> ORR 5 - Kontzertua

22:00  Maiteminduen 
Parkea. (Arrotxapea)  
La familia Addams
> ORR 13 - Zinema 
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IRAILEKO / URRIKO AGENDA
4 LARUNBATA
12:00 Kondestable Civivoxa
Cántame cómo pasó
> ORR 21 - Ipuinkantaketa

18:00 Kondestable Civivoxa
Kantaidazu nola gertatu zen  

EU
 

> ORR 21 - Ipuinkantaketa

6 ASTELEHENA
17:30 Milagrosako Civivoxeko Patioa 
Partaidetzazko horma-irudia 
> ORR 14 - Lantegia

17:30 Milagrosako Civivoxeko Patioa
Musika DJ Budinen eskutik 
> ORR 14 -Musika

19:00 Milagrosako Civivoxa
Motxuelo, historiaz jantzitako 
auzoaa
> ORR 14 - Hitzaldia

7 ASTEARTEA
17:00 Alfredo Floristán Plaza
Milagrosako txoko liluragarriak 
> ORR 15 - Ipuinkontaketa

19:00 Milagrosako Civivoxa
Itsasoz haraindiko folklorea… 
Kolonbiako, Ekuadorreko eta 
Boliviako dantzetara hurbiltzeko 
ekitaldia
> ORR 15 - Hitzaldia

19:00 Kondestable Civivoxa
Hiriaren zorrera: Batasunaren 
Pribilegioan
> ORR 21 - Hitzaldia

9 OSTEGUNA
18:00 Plaza Alfredo Floristán
Moda jasangarriko desfilea
> ORR 15 - Desfilea

19:00 Alfredo Floristan Plaza 
Afrika sustraiko perkusioa eta 
dantza.
> ORR 16 -Dantza eta 
Musika Zuzenean

10 OSTIRALA
11:00 Felisa Munarriz Plaza
Lorategiak auzolanean
> ORR 16 - Lorategiaren entrega

17:00 Milagrosako Civivoxeko Patioa
Ipuin-kontalari inklusiboa
> ORR 16 -Lantegia

19:00 Milagrosako Civivoxa
Entomologia eta folklorea; ezpatada-
dantzak eta inauteriak.
> ORR 16 -Hitzaldia

20:00 Kondestable Civivoxa
II. Fusioa: Esperimentazioa Martenot 
Uhinekin
> ORR 26 -Kontzertua

11 LARUNBATA
11:30 Arrosadiako Pilotalekua, 
Civivoxeko Patioa
Pilotalekuaren inaugurazioa: pilota 
partida eta frontball lantegia
> ORR 17 

11:30 Milagrosako Civivoxeko Patioa
Musika DJ Budinen eskutik 
> ORR 17 -Musika

19:00  Felisa Munarriz Plaza
Folklore-erakustaldia
> ORR 27 -Dantza eta 
Musika Zuzenean

20:00 Kondestable Civivoxa
III. Fusioa: Oroipenak eta testurak
> ORR 18 -Kontzertua

16 OSTEGUNA
19:00 Sanduzelaiko Civivoxa
Sanduzelaiko Erraldoi Txikien II. 
dantza lehiaketa (mundukoa) II 
> ORR 18 - Ikuskizuna

17 OSTIRALA
19:00 Sanduzelaiko Civivoxa
Las Tipex
> ORR 19 - Kontzertua

20:00 Kondestable Civivoxa
IV. Fusioa: Mikrotonalismoa eta jazza
> ORR 27 -Kontzertua

18 LARUNBATA
19:00 Sanduzelaiko Civivoxa
Burutik   

EU

> ORR 19 - Kontzertua

12:00 Kondestable Civivoxa
Berehalakoan baino azkarrago 
kontatutako istorioak
> ORR 22  -Ipuinkontaketa

19:00 Kondestable Civivoxa
La piel dura
> ORR 29 -Zinema

19 IGANDEA
20:00 Kondestable Civivoxa
Tempus trío
> ORR 23/24 - Kontzertua

20 ASTELEHENA
18:00 Kondestable Civivoxa
Betiko atsedena hartzeko istorioak
> ORR 22 - Ipuinkontaketa

20:00 Kondestable Civivoxa
Haliř Trío
> ORR 23 - Kontzertua

22 ASTEAZKENA
18:00 Mendillorriko Civivoxa
Baratze ekologikoa balkoietan eta 
terrazetan
> ORR 30  - Lantegia

25 LARUNBATA
19:00 Kondestable Civivoxa
El pequeño salvaje
> ORR 29 - Zinema

11:00-13:00 Mendillorriko Civivoxa
Hazitegiak eta landare lagunak
> ORR 30  - Familiendako lantegia

26 IGANDEA
20:00 Kondestable Civivoxa
Tomás Alegre
> ORR 25 - Kontzertua

29 LARUNBATA
18:00 Mendillorriko Civivoxa
Nola egin bermikonposta etxean? 
> ORR 30 - Lantegia

1 ASTEAZKENA
10:30 Kondestable Civivoxa
Erdi Aroko Tailerra Legorekin

EU

> ORR 20 - Lantegia

19:00 Kondestable Civivoxa
Hiriaren “asmaketa”: Iruñeko 
udalaren zeremoniala antzinako 
erregimenean
> ORR 21 - Hitzaldia

2 OSTEGUNA
10:30 Kondestable Civivoxa
Arte lantegia: Batasunaren 
Pribilegioarekin
> ORR 20 - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestable Civivoxa
Batasunaren pribilegioa:  

EU
  

Carlos IIIa Noblearen irudia Erdi 
Aroko Iruñan
> ORR 21 - Hitzaldia

3 OSTIRALA
20:00 O-ko Andre Maria plaza
Kokoshca
> ORR 5 - Kontzertua

10:30 Kondestable Civivoxa
Erdi Aroko Tailerra Legorekin
> ORR 20 - Lantegia

18:00 Kondestable Civivoxa
Batasunaren Pribilegioa Ipuin 
kontatua
> ORR 21 - Ahozko narrazioa

URRIA
2 LARUNBATA
19:00 Kondestable Civivoxa
La novia vestía de negro
> ORR 25 -Zinema 

3 IGANDEA
20:00 Kondestable Civivoxa
Olga Morral
> ORR 25 - Kontzertua

9 LARUNBATA 
19:00 Kondestable Civivoxa
Diario íntimo de Adela H. 
> ORR 25 - Zinema


