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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



DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNAIRAKASLEA / 
ARTISTA

PREZIOA

4 - 17

18 - 23

24 -33

34- 43

44 - 45

46 - 52

53 - 55

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).  

Programa honetako hainbat lantegietan 
zozketan parte hartzeko izena eman behar 
da, hala adieraziko da dagozkien lantegietan. 
Kasu horretan, urriaren 17a baino lehen 
eman behar da izena, eta urriaren 18an 
egingo da zozketa.

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

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

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. 

INFORMAZIOA

> HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
PROGRAMAZIOA

> MAKER GUNEA

> ARTE BIZIAK

> ZINEMA

> HITZALDIAK

> PROIEKTU PARTE-
HARTZAILEAK

> ERAKUSKETAK
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HAUR ETA FAMILIENDAKO ANTZERKIA

CHORPATÉLICOS 
> 
Federico García Lorcak hauxe esan zien jostetan ari ziren haur batzuei:  
¡Qué chorpatélicos sois!

Titiriteros de Binéfar taldearen “Chorpatélicos” ikuskizunak poesia eta 
zuzeneko musika uztartu ditu. García Lorca, León Felipe, Alberti, Guillén, 
Gerardo Diego, Ramón Gómez de la Serna, Gloria Fuertes eta María Elena 
Walshen olerki eta abestiekin arituko dira jolasean.
Testuak, itxuraz, ez dira haurrendako egokiak, baina umeen oso 
hurbileko gakoak dakartzate. Lan honetan, ederki uztartu dira hizkuntza 
plastiko guztiak, hitza, mugimendua eta musika, publikoarekiko 
konplizitatea lortuta, istorio handi bat kontatzeko.  

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 TITIRITEROS DE BINÉFAR

 URR 9
   

 18:00

 2 urtetik +, heldu batek lagundurik 

 3€. Aurrez izena emanda.
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HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

MAPPING JAIALDIA, 
ESPERIENTZIA 
ARTISTIKOA 
FAMILIENTZAT 
ETA LEHEN 
HAURTZAROARENTZAT 

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ ERE GEHIAGO

HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
LANTEGIAK

“ARRATOITXO MARIPERTXENTA” 
ETA “KATU BOTADUNA” / LA 
RATITA PRESUMIDA” Y “EL
GATO CON BOTAS”  EU  
>
Ipuinak pertsonaia errealekin, 
giñolekin eta txotxongiloekin 
antzeztuak

Arratoitxo Maripertxentak 
jauregi batean bizitzea du 
amets eta, bere lorategian 
urrezko txanpon bat aurkitu 
ondoan, lazotxo berri bat 
erosiko du are ederrago 
emateko. Berehala etorriko 
zaizkio hainbat animalia 
laguntzeko. Gauzak, ordea, 
korapilatuko dira eta 
arratoitxoak beste sagutxo 
batengana joko du laguntza 
eske, eta horrexek ospea 
eta dirua baino gauza 
garrantzitsuagoa eskainiko 
dio: bere adiskidetasuna. 

Bigarren ipuinean gazte 
bat eta haren katua dira 
protagonistak… Edo 
alderantziz, Katu botaduna 
da, hain zuzen, ikaskizun bat 
ematen diguna: munduan 
den gauzarik hoberena 
izan dezakegu eskura, gure 
irudimena erabiliz gero, eta 
etsitzen ez badugu. Horrela, 
bere asmamenarekin, 
katuaren ahaleginari esker, 
errotazain baten seme apala 
zer eta zaldun bihurtuko da, 
alajaina: Karabasko Markesa. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 KOLLINS CLOWN

 URR 23
   

 12:00 
18:00   EU

  3 urtetik +, heldu batek lagundurik 

 3€. Aurrez izena emanda.

NOA UY, UY, UY
>
Aktore eta txotxongilo ikuskizuna

Noak  ia hiru urte ditu eta berezkoa, librea, ipurtarina, bihurria, 
jostalaria eta barregarria da. Bere aitona-amonak urrun eta oso 
lasai bizi dira. Egun apartak izango dira denentzat. Noa haiekin 
egun batzuk pasatzera joateak irauli egingo ditu haien bizitza 
monotonoak. Aitona-amonek beste modu batean ikusiko dute 
mundua Noaren begien bitartez.  “Urakana” dator. Gazte eta bizi 
sentituko dira irudimenaren ateak bide berriei irekiz.
Noak ere maitasunaren, konfiantzaren, berezkotasunaren, 
naturaltasunaren eta askatasunaren unibertsoetara bidaiatuko 
du aitona-amona alaiekin. Abentura mugagabea hirurentzat

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 PANTA RHEI

 AZA 6
   

 12:00 
18:00   EU

  2 urtetik +, heldu batek lagundurik 

 3€. Aurrez izena emanda.
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Naturako sekretuak  
> 
Euria harrapatu, hodeiak 
margotu eta lur hezea 
ahogozatuko dugu, baso 
dibertigarria eta oso 
sentsoriala aurkituta. Ekarri 
begiak, eskuak eta ahoa zabal-
zabalik. Ez dut besterik behar!! 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 AZA 26

   

 17:30 - 18:30

 12 Leku (6 umetxo + 6 laguntzaile) 

 12- 24 hilabete, heldu batek 
lagundurik

Gau izartsua 
> 
Inoiz harrapatu al duzu 
izarrik? Imajinatu: ohetik 
jaiki; leihotik begiratu, 
eguna argitu baino askoz 
ere lehenago, goizko izarra 
bakarrik dagoela, eta hura 
izugarri distiratsu ikustea… 
haren argiak, zurrunbiloek 
eta mendi handiek haietara 
gidatuko zaituzte. Etorriko al 
zara gurekin?  

Oharra: zentzumenezko 
esperientzia argi beltzarekin 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  
 AZA 19

   

 17:30 - 18:30

 14 Leku (7 umetxo + 7 laguntzaile) 

 24-36 hilabete, heldu batek lagundurik

LANTEGIAK: ADIERAZPEN ARTISTIKOA ETA PLASTIKOA UMETXOENTZAT  
> 
Gune egokia da zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna 
ernatzeko eta jakin-mina bultzatzeko, betiere ukimenezko, 
entzumenezko eta ikusmenezko estimuluen bidez.  

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

   

 17:30 - 18:30

  4€. Zozketarako aurre izana emanda.

PRESTAKUNTZA-SOLASALDI 
TEORIKOA ETA PRAKTIKOA 
> 
Arte- eta zentzumen-
adierazkortasuna umetxoekin

Zentzumen gehien erabiltzen 
dituzten jarduerak dira 
bizitzarako eta ikaskuntzarako 
jarduerarik garrantzitsuenak. 
Horregatik, solasaldi teoriko 
eta praktiko honen bidez, 
umetxoendako arte- eta 
zentzumen-adierazkortasunera 
hurbilduko gara.  
Saioaren lehen zatian, sarrera 
teorikoa eginen da arteak eta 
sormenak lehen haurtzaroan 
duten garrantziaz eta harremana 
sustatzeko duten moduaz, hots, 
aita-ama-umetxoa / hezitzailea-
umetxoa. Baina, era berean, bere 
buruarekiko nahiz gorputzarekiko 
harremana, bere sentsazioak eta 
besteekiko harremana. Ondorioz, 
umetxoak toleranteagoak, 
ulerkorragoak, sortzaileagoak eta 
dibertigarriagoak izanen dira. 
Saioa bukatzeko, elkarrekin 
eginen dugu esplorazioa 
esperientzia bidez, 
zentzumenezko lantegi batean.
Topaketak lagungarria izan 
nahi du, gurasoek eta haur 
hezkuntzako irakasleek artearen 
bidez eta era kontzientean 
umetxoekin konekta dezaten, bai 
eta inguruan dugun munduarekin 
eta orainarekin ere.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 AZA 23
   

 17:30- 19:00

 12 Leku

 Helduendako. Gurasoak eta haur 
hezkuntzako irakasleak.

  Doan. Aurrez izena emanda.

MAPPING JAIALDIA, ESPERIENTZIA ARTISTIKOA FAMILIENTZAT 
ETA LEHEN HAURTZAROARENTZAT 
CIVIVOX SAREA EGOITZA - IRUÑEA

 

 AZA 18-28  

Hazi egin da aurten Civivox Sareak 1 eta 4 urte arteko umetxoak dituzten familiendako programazioa, Europako 
MAPPING Jaialdian sartu baita, hau da, Esperientzia Artistikoa Familientzat eta Lehen Haurtzaroarentzat, 
Gasteizko Teatro Paraíso / KunArte-ren eskutik.

Europa mailan sortutako bi eszena-proiektu ikusiko ditugu Jaialdian: La luna en el jardín, Silfo Teatrok ondua 
(Murtzia) eta Susurros del bosque, Animacji Ploniako konpainiak emana. Halaber, esperimentazioa landuko da 
Kaxa bat, amets bat lantegi-instalazioan, bai eta gogoeta ere, topaketa-mahai inguru baten bidez, Nafarroako 
Unibertsitateko eta EHUko adituek parte hartuta.

Gure lurraldeko herritar ttikienendako jaialdia, alegia.

TOPAKETA-MAHAI INGURUA 
> 
Artea eta Lehen Haurtzaroa, Begirada 
Kaleidoskopikoak

Elkarrizketa anitza izanen da, Lehen 
Haurtzaroaren eta Arteen arteko loturari 
buruzko proiektua eta errealitateak 
aurkitzeko, Jaialdia egiten den bi 
lurraldeetan: Iruñean eta Gasteizen, hain 
zuzen. 

Gure etorkizuneko elkarlanak amesteko 
aukera.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 HIZLARIAK: AINHOA GARCÍA PINDADO, ARTE 
ETA KULTURA BISUALEKO IRAKASLEA EHUKO 
HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEAN; ALFREDO 
ASIÁIN, HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAKO ETA 
LITERATURAKO IRAKASLEA, NAFARROAKO 
UNIBERTSITATE PUBLIKOAN, NUP; PILAR LÓPEZ, 
TEATRO PARAÍSO / KUNARTEKO ZUZENDARIA, 
EUROPAKO MAPPING JAIALDIKO ARDURADUNA.

 AZA 18

   

 19:00

 + 18

  Doan. Aurrez izena emanda.
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UMETXOENDAKO ANTZERKI-IKUSKIZUNAK

 

La luna en el jardín 
>
SILFO TEATRO 
 
Sara eta Barbara lorategi bitxi bateko bizilagunak dira. Txita 
ttiki bati lagundu nahi diote oskoletik ateratzen. Nola egin? 
Beharbada, aski da une egokiaren zain egotea txita jaio ahal 
izan dadin… Itxaronaldian, naturari darion magia jabetuko da 
lorategiaz, eta urtaroak elkarri jarraikiko zaizkio beren ederrean. 
Udazkena heldu da, euriak dakartzala; mantekin berotu beharra 
dago negu zuria iristen denean, tximeleten atzetik ibili udaberri 
loretsuan, eta udan, berriz, gelditu eta eguzki-printzak jaso… 
Guztiak ere alfronbra-lorategi handi batean gainean gaude 
eserita. Alfonbra denboraren makina dibertigarria bilakatuko da, 
eta bukaeran jakinen dugu txitak bere ezkutaleku atsegina uztea 
erabakitzen ote duen.  

 ZUZENDARIAK: RAFFAELLA MEREGALLI ETA FABRIZIO AZARA. EGILEA: 
MARCELLO CHIARENZA. MUSIKA: CARLO CIALDO CAPELLI. ARGI-DISEINUA ETA 
PROIEKTU ESZENOGRAFIKOA: MARCELO CHIARENZA. INTERPRETEAK: SARA 
SÁEZ ETA BÁRBARA S. VARGAS. 

 AZA 20
   

 10:30 
12:30

 2-4 urte, heldu batek lagundurik (gehienez heldu bat umetxo bakoitzarekin)

 3 €. Aurrez izena emanda.

Kaxa bat, amets bat    EU  
/ Una caja, un sueño 
>
Instalazio-lantegia 
 
Abentura artistiko bat 
proposatzen dizuegu, non 
handiek eta txikiek kartoizko 
eszenografia txikietan 
murgiltzeko aukera izan 
baitezakete, barnealdea 
arakatzeko, eraldatzeko eta 
familian bizitzeko espazio 
berriak sortzeko.
Lantegia aukera bat da gure 
seme-alaben hazkuntzan 
jolasaren balioa bizitzeko 
eta lotura emozionalak 
eraikitzeko.
Lantegian, familia bakoitzeko 
heldu batek eta ume 
batek parte har dezakete 
eta, abenturaz gozatzeko 
beharrezkoa da arropa erosoa 
eramatea. Zuen zain gaude!

 TEATRO PARAÍSO ETA GUTXINAKA-
GUTXINAKA  

 AZA 28 
   

 4 saio:

 1. saioa: 10:30 GAZT

 2. saioa: 12:00 EUSK

 3. saioa: 17:00 EUSK 

 4. saioa: 18:30 GAZT

 1-4 urte, heldu batek lagundurik 
(gehienez, heldu bat umetxo 
bakoitzarekin) 

  Doan. Aurrez izena emanda.

Susurros del bosque 
>
ANIMACJI (Polonia)
 
Basoak kontatu nahi 
dizkigun istorioak entzuteko 
gonbidapena da. Izan ere, 
molde poetikoan, hitzez, 
soinuz eta irudiz, gonbit 
egiten dio ikusleari zuhaitzen 
munduaren eta bertako 
bizilagunen aberastasuna 
ezagutzera. Txotxongilo eder 
bizidunak, irudi harrigarriak, 
soinu harrigarriak: 
basoaren magiak hori guztia 
sentiaraziko dizu, basoan 
ibiltzeko gogo handiagoa 
eraginda, begiak, belarriak 
eta bihotza are irekiago 
eramanda. Ikuskizunaren 
inspirazio nagusia Simona 
Kossak-en eta Peter 
Wohlleben-en liburuak 
dira. Idazleok haurrak 
nahiz helduak liluratu eta 
erakartzen dituzte, basoari 
eta bertako bizilagunei 
buruzko istorioekin, 
inguratzen gaituen 
naturaren berezitasuna eta 
konplexutasuna erakutsita, 
eta basoa xuxurlatzen 
saiatzen ari zaiguna entzuteko 
dugun gaitasunaren 
garrantzia nabarmenduta.  

 ZUZENDARIA: ALICJA MORAWSKA-
RUBCZAK ESZENOGRAFIA ETA 
JANTZI-DISEINUA: BARBARA 
MAŁECKA MUSIKA: WACŁAW 
ZIMPEL BIDEO-EMANALDIAK: 
PAULINA PTASZYŃSKA 
ETA BARTOSZ POSACKI. 
INTERPRETEAK: JULIANNA 
DOROSZ, ALEKSANDRA 
LESZCZYŃSKA ETA MARCEL 
GÓRNICKI.

 AZA 27
   

 10:30 
12:30

 1-3 urte, heldu batek lagundurik 
(gehienez, heldu bat umetxo 
bakoitzarekin) 

 3 €. Aurrez izena emanda.

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO
 Doan. Aurrez izena emanda.

UDAZKENAREN KOLOREAK  EU  / COLORES DEL OTOÑO 
>
Udazkena iritsi da, eta berarekin, koloreak. Basoena, mendi 
goiko elurrarena, eguzki lasaiarena... baino batez ere lagunena, 
irribarreena eta urtebetetzeetan banatutako goxokiena. Koloreak 
gauza guztietan daude, etorri nirekin bilatzera!!

 MAITANE PÉREZ

 URR 2

  

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  

 12:00    EU

 MILAGROSAKO CIVIVOXA  

 18:00 

 4 urtetik +, heldu batek lagundurik 

BASOKO SEKRETUAK  EU  / LOS SECRETOS DEL BOSQUE 
>
Urtaroz urtaro, basoan gordetzen diren sekretu askotarikoak 
deskubritzen joango gara. Urtaro bakoitzeko animaliak ezagutuz, 
eta haien istorioetan murgilduz. Basoa sentitu, bizitu eta 
maitatzeko aukera izango dugu elkarrekin. Naturan murgiltzeko 
prest?

 AMELI & XIRRIKITUEN JOSTUNEK (AMAIA ETA IRATI) 

 URR 16

  

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 12:00   

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA  

 18:00    EU  

 + 3urtetik +, heldu batek lagundurik 
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ETXEAN GOXO EU  / 
HOGAR DULCE HOGAR 
>
Txotxongilo-antzerkia

Ikuskizun jostagarri 
honetan, arratoi arrunt bat 
da protagonista nagusia. 
Izen gabeko arratoi aparta 
honek etxekoen epelean 
bizi nahi du. Ametsa lortu 
nahian, eguneroko bizimodua 
alde batera utziko du eta 
abentura itzeletan arituko 
da. Bidaian pertsonaia 
askorekin egingo du topo; 
adibidez, beti modan jantzita 
dagoen Alai txakur dotore 
eta jostalaria; Clementina 
dendari fina eta Zirkoko izar 
ausarta eta aparta den Sir 
Arthur lehoiarekin. Hala ere, 
ahaleginak eta bi egin beharko 
ditu gure protagonista atsegin 
eta gogotsu honek bere burua 
maskota bezala ikusi ahal 
izateko.

 ROSA MARTÍNEZ & LAGUNAK

 URR 30 
 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA  

 12:00   
 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA  

 18:00  EU  

 3 urtetik +, heldu batek lagunduta 

CUENTOS DE LOS DE ANTES
>
Ipuin batzuek ehunka urte dituzte. Eta aitatxi-amatxiek, 
aitatxoek, amatxoek, lehengusu-lehengusinek… lagunek 
kontatzen dituzte. Istorioz, elezaharrez eta sekretuz betetako 
ipuinak. Hauek bezalakoak!   

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

 ESTITXU ARROYO

 AZA 20 
 

 12:00   
 3 urtetik +, heldu batek lagunduta 

 

EL CUERPO ESCONDE HISTORIAS
>
Giharretan, zeluletan, larruazalean… eta, batez ere, hezurretan, 
ederki gordeak daude gaur gogora ekarriko ditugun istorioak. 
Eskeletoari eraginez, ipuinak dantzan hasiko dira. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA 

 ESTITXU ARROYO

 AZA 20

  

 18:00   
 3 urtetik +, heldu batek lagunduta 

 

SONATA DE CUENTOS
>
Hori soinua! Zer dira? Hori erritmoa! Tira… ezin duzue 
horrelakorik galdu, zuek gabe honek ez baitu soinurik egiten!! 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 AZA 25 
 

 18:00   
 4 urtetik +, heldu batek lagunduta 

CUENTOS EN TONO MAYOR
>
Horrela, “ero moduan” hasi dugu udazken hau, tonu onean, 
Sarasateri buruzko istorioak dakartzagula, eta hori gauza 
garrantzitsua da zinez. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URR 28

  

 18:00    

 + 4 urtetik +, heldu batek lagunduta  

A FUN HALLOWEEN NIGHT! (STORYTELLING)  EN

>
Ipuin-kontalaria ingelesez

On Halloween night things happen. Sometimes we can explain them, 
sometimes we can't. And what happened in Chapelwaite, a village in 
the mountains, remains unexplained. Witches, incantations, magic 
potions and a werewolf. All mixed together. What can go wrong?

Halloweenen gauzak gertatzen dira. Zenbaitetan, azal ditzakegu, 
eta bestetan, ez. Chapelwaite herri bat da, mendialdekoa, eta 
oraindik ere ezin izan da azaldu han zer gertatu zen. Sorginak, 
sorginkeriak, edabe magikoak eta gizotso bat. Dena nahasita. Zer 
atera daiteke gaizki?  

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 URR 30

  

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  

 12:00   
 MILAGROSAKO CIVIVOXA  

 18:00  
 3 urtetik +, heldu batek lagunduta 

EL DETECTIVE MÁGICO
>
Ongi etorri Mc Nificus 
detektibe magikoaren 
abentura honetara. 
Detektibeari jakinarazi diote 
ipuinak desagertzen ari direla 
aztikeriaz hiriko liburutegi 
eta liburu-dendetatik. Arrasto 
bati jarraitzen ari zaio: 
paperezko makiltxo magiko 
bat da. Lagunduko al diozu 
arrastoei jarraitzen, magia 
egiten eta ipuin desagertuen 
misterioa argitzen? 

 MARCOS MAGOA

 AZA 27 
 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA   

 12:00   
 MILAGROSAKO CIVIVOXA  

 18:00
 4 urtetik +, heldu batek lagunduta 
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HAUR ETA FAMILIENDAKO LANTEGIAK

 

  4€. Aurrez izena emanda
 

UMETXOENDAKO LANTEGIAK. OIN TTIKI XIKIÑAK, ESKU TTIKI 
MARGOTZAILEAK 
> 
Jarduera plastikoa 12 eta 24 hilabete arteko umetxoentzat. 
Gune egokia da zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna 
ernatzeko eta jakin-mina bultzatzeko.  

 ELENA ERASO, ART&PEQUES 

 11:00 -11:45
 14 Leku (7 umetxo + 7 laguntzaile) 

 4€. 

Cupcakes  
> 
Janaria prestatzen al duzu? 
Postre arras leuna eta oso 
harroa sortuko dugu. Gauza 
bakar bat ekarri behar duzu, 
jolasteko gogo handia! 

 URR 2
  
 12-18 hilabete, heldu batek lagundurik

 Aurrez izena emanda.

 
MUNDU TXIKIAK FAMILIARTEAN 
SORTZEA. JOLASA ETA ARTEA 
LEHEN HAURTZAROAN  
> 
Familiarteko jarduera 
plastikoa, 4 eta 6 urte arteko 
haurrentzat. Agertoki 
txikiak sortuko dira jolasteko 
eta istorioak kontatzeko, 
irudimena eta sormena 
suspertuta.  

Gomendagarria da familia 
bakoitzak bere iruditxoak 
(jostailuak) ekartzea tratatu 
beharreko gaiari buruz 
(jostailuak), sortuko ditugun 
agertokietan haiekin 
jolasteko.  

 ELENA ERASO, ART&PEQUES 

  

 11:00 -12:00
 14 Leku (7 haur + laguntzaile) 
 4-6 urte, heldu batek lagundurik

 4€. 

Urtaroak. Heldu da udazkena! 
> 
Udazkena heldu da, laster 
euria eginen du! Basoko zizak, 
haziko dira! Zuhaitzetako 
hostoak, eroriko dira! Eta dena 
kolore berezi batez jantziko 
da. Hori ezagutzeko gogoz 
nago, nirekin etorriko al zara?

 URR 16
  

  Aurrez izena emanda.

 
SORMEN-LANTEGIAK FAMILIARTEAN  
> 
Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat 
baliabide landuko ditugu irudimena akuilatzeko eta gure alderik 
sortzaileena indartzeko.

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 

  

 11:00 -13:00
 12 Leku (6 haur + 6 laguntzaile) 
 6-11 urtetik +, heldu batek lagunduta 

 4€.  

Har magikoen euria  
> 
Luzeak, laburrak, meheak, 
lodiak, denetarik. Zuloetatik 
igarotzean eta koloretako 
uretara erortzean, desagertu 
egiten dira! Harrapatu ahal 
izanen dituzu baina denbora 
laburrerako; oso azkarra izan 
behar duzu. Prest al zaude?

 AZA 6
  
 18-24 hilabete, heldu batek lagundurik

 Zozketarako aurre izana emanda.

Koadernaketa hasberriendako  EU   /  
Encuadernación para principiantes  
> 
Kartoia forratzen ikasiko dugu 
paper apaindua erabiliz, eta 
koaderno bat eratzen ere bai.  
Ikusiko dugu zer den jostura 
japoniarra eta egiten ikasiko 
dugu. Koaderno bat izan 
daiteke, edo argazki-albuma, 
karpeta bat, etab.  

 URR 2 EU  
  

 URR 9
  

  Aurrez izena emanda.

Galaxiak margotzen  EU   / 
Pintando galaxias  
> 
Pintura-lantegi esperimentala 
litzateke. Mihisea margo 
beltzarekin bete eta hainbat 
izar-hauts sortuko ditugu, 
zenbait teknika mota erabiliz. 
Zibekin, puxtarriekin... 
margotuko dugu. Azken 
ukitua, berriz, margo 
islatzailearekin emanen dugu 
(iluntasunean dirdir egiten du).  

 AZA 13 EU  
  

 AZA 20
  

  Zozketarako aurre izana emanda.

Haur ipuinak bisortzea.  
Lolo eta Rita  
> 
Lolo eta Rita oso intsektu 
dibertigarriak dira eta elkar 
maite dute (ia beti). Anna 
Llenasen ipuin ospetsuan 
oinarrituta, zentzumenezko 
mundu ttiki bat sortuko dugu, 
elementu naturalez osatua. Ez 
galdu aukera!

 AZA 13
  

  Zozketarako aurre izana emanda.
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ANAIA-ARREBENDAKO 
ZENTZUMEN-ARTEA 
FAMILIARTEAN 
> 
6 urte bitarteko anai-
arrebentzako lantegi plastiko 
familiarrak, pertsona heldu 
batek lagunduta. Artearen 
eta sortzen diren ukimen-, 
entzumen- eta ikusmen-
estimuluen bidez, estimulazio 
artistiko eta sentsorialen bidez 
hermanen arteko harremana 
sustatuko da.

 ELENA ERASO. ART&PEQUES  

  

 17:30 - 18:30
 12 Leku
 2-6 urte, anai-arrebak heldu batek 

lagundurik. 
 5€. Aurrez izena emanda.

Fluido magikoa 
>
Aspalditik hona, haurrak jakin 
nahian dabiltza zer sentitzen 
den esku artean erabiltzean 
oso modu arraroan jokatzen 
duen ore labainkor bat. 
Huraxe fabrikatzeko gogoa 
duzue? Haur txikienak 
ekoizpenaz arduratuko 
dira, eta handienak, berriz, 
istorioak asmatzeaz... Zer 
dirudizue? Saiatuko al zarete?

 URR 22
 

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

Lantegi bakoitza bukatzean, erakusketa txiki bat sortuko dugu 
elkarrekin lan guztiak bilduta, nahi duen jende orok gure 
sorkuntza-lanak ikus ditzan. 

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

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ  

  

 11:00 -12:15
 10 Leku (5 haur + 5 laguntzaile) 
 5-10 urte, heldu batek lagundurik. 

 4€. 

Janine Antoni 
> 
Janine Antoni artista kontzeptuala da eta perfomancea ere 
lantzen du. Bere lanetan, artea egiteko moduetan eraldatzen ditu 
eguneroko jarduerak, hala nola jatea, bainatzea, lo egitea edo 
garbitzea. Antonik bereziki azpimarratzen ditu materialtasuna 
eta sortze-prozesua, eta bere gorputza erabiltzen du artea egiteko 
funtsezko tresna gisa. Gure gorputzak tresna edo pintzel gisa 
dituen aukerak ikertuko ditugu. 

 URR 23
  

 Aurrez izena emanda.

Dieter Roth 
> 
Schokoladenmeer lan sorta handi baten barnean dago. Haietan 
guztietan, Dieter Roth-ek material jangarriak eta elementu 
organikoak erabili zituen, hala nola azukrea, ogia, espezieak, 
saltxitxak, gazta, esne garratza, lizuna, gorozkiak edo txokolatea. 
Laborategi honetan, txokolatea izanen dugu langai, bai eta haren 
aukera artistikoak ere. 

 AZA 6
  

  Zozketarako aurre izana emanda.

 
 
HAURRENDAKO SORMEN GUNEA  “TOKYO ARROSA”     
> 
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. 

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO

  

 17:30 - 19:00
 8 Leku 
 6-11 urte 

 2€. 

Koadernaketa japoniarra  EU   >
Koadernoak josten ikasiko dugu, jostura japoniarraren teknika 
erabiliz. 

 9 URR
 

 Aurrez izena emanda.

Kamera iluna (argazkia)
>
Lantegiotan, haurrek hainbat proposamen landuko dituzte 
pintura miatzeko, eta koloreekin eta formekin jolasteko.  

 AZA 13
 

 Zozketarako aurre izana emanda.

 

HAURRENDAKO SORMEN GUNEA.  
“BALI BERDEA”   
> 
Lantegiotan, haurrek hainbat 
proposamen landuko dituzte 
pintura miatzeko, eta 
koloreekin eta formekin 
jolasteko.  

 KALIGRAMAK Y ART CINCO  

  

 17:30 - 19:00
 10 Leku 
 6-11 urte 

 2€. 

Galaxiaren posterra
>
Zerua eta izarrak akuarelaz 
margotuko ditugu. 50X70 cm-
ko poster handi bat!

 URR 23
 

 Aurrez izena emanda.

Stencil oihalean (Totebag)  EU   
>
Txantiloiekin, oihalezko 
totebag polit bat estanpatuko 
dugu. 

 AZA 27
 

 Zozketarako aurre izana emanda.
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Zuen Isla 
>
Nolakoa naiz? Nolakoa zara? Barrenetik 
eta kanpotik... erretratuaren generoa 
tresnatako erabiliz, ahalik eta gehien 
bilduko zarete elkarrengana, bestea 
nolakoa den jakiteko eta batak 
bestearengandik ikasteko. Gauza bakar 
bat behar dut: ekarri begiak zabal-
zabalik.   

 AZA 12
 

Batzen gaituena 
>
Zer iruditzen zaizue batzen zaituzten gauza hura 
sortu eta kutxa berezi eta magikoetan gordetzen 
badugu? Kutxa emozionalak eta paregabeak dira, 
irudi, marrazki, gauzaki, aldizkari, paper eta bestelako 
materialekin eginak, etxera eraman ditzazuen. Eman 
bostekoa elkarri eta egina dago. Zatozte denok! 

 AZA 5
 

ENSANCHE I ZABALGUNEA

 BUZTIN POLIMERIKOAREKIN SORTZEN ETA MODELATZEN 
> 
Buztin polimerikoa erabiliko dugu esperimentatzeko. Gai 
moldagarria da, eta guk oratu, nahastu eta itxura emanen diogu, 
geure eskuekin apaingarri dibertigarriak sortzeko. Animatuko 
al zara?

 ISABEL JASO. POMPAELI

  

 17:30 - 19:30
 8 Leku 
 6-12 urte 

 2€. 

SUSTRAIAK ETA AMETSAK. AITONA-AMONAK ELKARREKIN 
ARTEAREN ALDE. ELKARLANEKO ARTE-PROIEKTUA 
HELDUENTZAT ETA HAURRENTZAT 
>

Belaunaldien arteko lantegia  
 
Jarduera plastikoa familiartean, 4 eta 7 urte arteko 
haurrentzat eta haien aitona-amonentzat. Hainbat 
teknika eta material artistiko landuko dira, oso 
lagungarriak zentzumenak akuilatzeko eta sormena, 
irudimena eta emozioak garatzeko.  

Trebetasunak, ezagutzak eta esperientziak trukatuko 
dituzte, elkarrekintza hutsetik harremanera pasatzea 
sustatuta. Adinekoek bitarteko bat gozatuko dute 
kultura eta tradizioak transmititzeko. Aldi berean, 
belaunaldien arteko harremanaren bidez, haurrek 
zahartzaroa estimatu eta hainbat gauza jasoko dituzte, 
hala nola ezagutza, gida, aholkua, jakintza, laguntza eta 
adiskidantza.  

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

  

 17:30 - 19:00
 12 Leku (6 haur + 6 laguntzaile) 
 4-7 urte, heldu batek lagundurik 

 4€. Zozketarako aurre izana emanda.

Apaingarri beldurgarriak eginen ditugu? 
>
Gure eskuekin, beldurrezko apaingarriak 
modelatuko ditugu: mamuak, armiarmak, 
kalabazak eta bururatzen zaigun guztia. 
Eta apaingarri horiekin, girlanda bat eginen 
dugu, beldurgarriki dibertigarria, gure etxea 
Halloweenen apaintzeko.  

 MILAGROSAKO CIVIVOXA
 URR 29

 
 Aurrez izena emanda.

Intsektuekin hiru marran jolasa egitea
>
Geure hiru marran jolasa sortuko dugu. Hiru 
katalingorri eta hiru labezomorro eginen ditugu 
buztinez eta, labekatuak daudenean, hiru 
marran jolastuko gara. Nork irabaziko ote du? 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 AZA 12

 
 Zozketarako aurre izana emanda.
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MAKER OSTEGUNA: 
IKASGELA IREKIAK

HAR EZAZU PARTE 
EGITEN ARI DIREN 
MAKER PROIEKTUETAN

MAKER 
PROIEKTUETARAKO 
DEIALDI IREKIA

M
AK

ER
 

GU
NE

A

* JARDUERAK AURREZ AURRE EGITERIK EZ BADA, ONLINE EGINEN DIRA ETA LEKU KOPURU 
HANDIAGOAREKIN. AURREZ IZENA EMAN BEHARRA, BIDEO-DEIETARAKO GONBIDAPENA 
JASOTZEKO. 

IKASI

IKASTAROAK PROIEKTU DEIALDIA 
Urriak 14 > Urtarrilak 16

PROIEKTUEN AURKEZPENA
Urtarrilak 27

MAKER IKASGELA IREKIAK
+

VIDEOWALL PROIEKTUA
IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA

HAR EZAZU PARTE SORTU ETA EZAGUTU

MAKER OSTEGUNA: IKASGELA IREKIAK
>
Hiru Maker ardatzetako profesionaletan oinarrituriko guneak dira, eskura dauden materialen 
erabilera azaltzeko, eta horrekin batera, araudia, ikastaroak, jarduerak eta Civivox proiektuak. Era 
berean, aholkularitza emateko eta kontsultak egiteko leku bat da, herritar Proiektuetarako Deialdiaren 
aurkezpenera bideratua. Halaber, topagune bat da, eta Maker gunean nork bere kasa, lagunekin edo 
komunitatean parte hartu eta ekipamendua erabili nahi duten pertsona sortzaileen foro bat. 

14 +, edota 14 urtetik beherako haurrentzat, heldu batek lagunduta.
 Izena eman beharra dago. 

SAIOAK AURREZ AURRE EGITERIK EZ BADA, GUZTIAK ERE ONLINE EGINEN DIRA, AURREZ IZENA EMANDA.  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 URR 14 
3D INPRIMAKETAN HASTEA

 AZA 11 
3DINMRIMATZE-MATERIALAK ETA 3D 
LAMINADOREEN ERABILERA 

 ABE16 
IKASI 3D DISEINUA BLENDERREKIN

 URT 20 
3D ESKANEATZEA ZURE 
MUGIKORRAREKIN

  
 18:00 - 20:00

7 Leku

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 AZA 10   
MASTERCLASS, MIGUEL 
GOÑIREN ESKUTIK

 ABE 22 
MASTERCLASS, NATXO 
LEUZAREKIN

  

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

IKASGELA IREKIA: IKUS-
ENTZUNEZKOA
>
Ikus-entzunezkoen 
ikasgela irekiko jarduerak 
Filmmaking for Social 
Change eskolari lotuta 
daude.

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

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 URR 29   
NOLA MASTERIZATU ABESTIAK

 AZA 25   
NOLA EGIN ZURE ABESTIEK 
SOINU HOBEA IZAN DEZATEN

 ABE 16  
NOLA NAHASI ABESTI BAT 2 
ORDUTAN.

 URT 27  
EKARRI ZURE MUSIKA ETA 
HOBETUKO DUGU!

  
 18:00 - 20:00

7 Leku
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MUSIKA-PROIEKTUA: OSASUNAREN ALDEKO LETRAK
>
Lauhileko honetako proiektuak material musikala grabatzea 
du ardatz Mentalia Pamplona, erakunde horrek bere parte-
hartzaileen ongizate mentala (musikari lotutakoa) sustatzeko 
proposatzen dituen jardueren inguruan.
Proiektuak elkartekideen gaitasun musikalak erakartzea du 
oinarri, bidenabar soinua grabatu eta masterizatzeko etapak 
ikasita, kasu erreal praktiko baten gainean. 
Talde eragileak proiektuaren irismena zehaztu eta grabazio mota 
baloratuko du (musika, narrazioa, artistikoa…), kasuan kasuko 
grabazioa eta edizioa egiteko. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 IOSU MARTÍ (MAKER BITARTEKARIA)

 URR 15 
SAIOA INICIAL, PLANIFICACIÓN DEL GRUPO MOTOR

 URR  22 > URT 21 
PROIEKTUA GAUZATZEA *

  

 10:30-12:30
10 Leku

 +14 (edo haurrak, heldu batek lagunduak)

* Ordutegia talde eragilean proposatutako jardueretara egokituko da, parte-
hartzaileekin adostuta.

MUSIKA-PROIEKTUA: GURE AHOTSAK
>
Gure Ahotsak musika-proiektua joan den udaberrian egindako 
lanaren emaitza da eta ikusgai jarriko da, hots, soinu-
konposizioak, irratikoak, esperimentalak eta narraziozkoak, 
eta horrez gain, eguneroko gauzakiak, elektronika eta 3D 
inprimatzea. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA
 AZAROAREN 20TIK ABENDUAREN 2RA

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 ABENDUAREN 7TIK 23RA

MAKER GUNEA: IKUS-
ENTZUNEZKO PROIEKTUA
>
Proiektuak bideo bat 
egitea du ardatz D-espazio 
elkartearekin, erakunde 
horrek elkartekideen ongizate 
inklusiboa sustatzeko egiten 
dituen jardueren inguruan. 

Gizarte xedeko proiektu 
batean parte hartzeaz gain, 
zuzendaritza artistikoak 
bideo bat sortzea proposatuko 
du, hau da, storyboard-a, 
grabazio-prozesuak, eszenak, 
edizioa, ekoizpena eta 
argitalpena.
Modu ezin hobea da 
ekipamendu profesionala 
ezagutzeko eta aurre-
fase horiek guztiak 
praktikotasunez eta maila 
amateurrean ikasteko: hau da, 
grabazioak eginez, editatuz, 
mikrofonoak erabiliz, chroma, 
fokuak …, lan artistikoan 
oinarriturik, eta gizarte xede 
bikain bati laguntzeko.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 MAITE ARBIZU 
(MAKER BITARTEKARIA)

 URR 15 
HASIERAKO SAIOA, PLANGINTZA 
ETA TALDE ERAGILEA SORTZEA

 URR 22 > URT 21 
PROIEKTUA GAUZATZEA *

  

 19:00 – 20:30
10 Leku

 +14 (edo haurrak, heldu batek 
lagunduak)

* Ordutegia talde eragilean 
proposatutako jardueretara egokituko 
da, parte-hartzaileekin adostuta.

PROIEKTUA, ELEKTRONIKA ETA 
3D: VIDEOWALL
>
Videowall proiektuak ikus-
entzunezko horma-irudi 
bat sortzea du helburu, 
irudi bikoiztuak edo 
zatituak hainbat monitore 
birziklatuetan emateko.   
Parte-hartzaileek proiektuan 
parte hartu eta programazio-
pilula txikiak ikasiko dituzte, 
3D diseinu eta inprimatze 
egokitzapena, horma-irudia 
egiteko. Horma-irudia 
ikasketa bide egokia izanen 
da produktu erreal bati 
aplikatutako informatika 
eta elektronika teknologien 
inguruan.  Proiektuaren 
bukaeran, proiektua 
argitaratuko da herritarrek 
huraxe egiteko aukera izan 
dezaten, Creative Commons 
lizentzietan oinarriturik.

  MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 AIMAR ROMEO 
(MAKER BITARTEKARIA)

 AZA 6 > ABE 18
  

 11:30 – 13:30
7 Leku
12 ordu

 +14 (edo haurrak, heldu batek 
lagunduak)

HAR EZAZU PARTE EGITEN ARI DIREN MAKER PROIEKTUETAN
> 
Civivox programazioari zeharkakotasunez loturiko proiektuak dira. 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. 
Proiektu bakoitza bitartekari-irakasle batek kudeatuko du. Izan ere, talde eragile bat osatuko du 
parte-hartzaileekin diziplina bakoitzeko eduki teorikoak eta praktikoak ikasi eta lantzeko. 

Argibideak www.maker.redcivivox.es webean.

Hona hemen hiruhileko honetako proiektuetan parte hartzeko proposamenak 
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ZINEMA ARRATSALDE BAT.... 
MIGUEL GOÑIREKIN
>
Arratsalde bat emanen 
dugu, Miguel Goñi Aguinaga 
nafar argazkilari eta 
errealizadorearen zinema-
proiektuen xehetasun 
sortzaile eta teknikoak 
ezagutzeko. Miguelek 
Persona - Estructuras 
Primarias dokumental-
proiektua zuzendu du beste 
batekin batera, London 
International Documentary 
Festival-en saritua eta, 
2021ean, Luna Menguante 
dokumentala aurkeztu du. 
Miguel Goñiren estiloak 
edertasuna eta soiltasuna 
ditu ezaugarri eduki sozialeko 
istorioak kontatzerakoan. 
Filmmaking for Social Change 
Zinema Eskolako modulu 
praktikoaren koordinatzailea 
izanen da.

 ABE 22
  

 17:00 - 21:00

 Doan. Aurrez izena emanda.

FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE ZINEMA ESKOLA

ZINEMA ARRATSALDE BAT.... NATXO LEUZAREKIN
>
Natxo Leuza bidelagun izanen dugu masterclass honetan eta 
bere zinemaren xehetasunik pertsonalenak azalduko dizkigu. 
Gizakien izaeran sakontzea du ezaugarri, ikuslearengandik 
hurbil dagoen estilo bereizgarria landuta. Born in Gambia eta 
El Drogas zuzendu ditu, biak ere mundu zabaleko jaialdietan 
aitortuak. Jakin du, gainera, bi-biak ere ongi bideratzen 
zinema-ibilbide komertzialera. Tankera sozialeko dokumental 
askotan aritu da kolaboratzaile, eta bereziki da nabarmentzekoa 
Afrikan egindako lana, bi Goya irabazitako Raúl de la Fuente 
zuzendariarekin elkarlanean arituta. Natxok bere proiektuei 
buruzko ikuspegi zabala emanen digu, eta arestian aipatutako 
bi dokumentaletan barneratuko gara: Born in Gambia, haurrei 
eragiten zaizkien tratu txarren inguruko dokumentala eta 
El Drogas film luzea, Barricada bandako nafar musikariaren 
gainean.

 AZA 10
  

 17:00 - 21:00

  Doan. 
Aurrez izena emanda.

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

Oinarri zehatzak www.maker.redcivivox.es webean daude eta webgune horretan ere aurkeztuko 
dira proiektuak, 2021eko urriaren 14tik urtarrilaren 16ra. 

1.PROZESUAREN AURKEZPENA ETA 
AZALPENA 
>
Egin diren proiektu batzuen 
erakusketa. Deialdiaren oinarri 
berriak. Nola eskatu eta parte 
hartu banakako edo taldekako 
proiektuen bidez. Aukeraketa-
irizpideak 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA
 URR 14

  

 18.30

2.PROPOSATUTAKO PROIEKTUEN 
AURKEZPENA
>
Maker proiektuak aurkezteko 
epea bukaturik, herritarrek 
aurkezten dituzten proiektuak 
jarriko dira ikusgai, bai eta 
lauhileko honetan egindako 
proiektuak ere. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA
 URT 27

  

 18.30
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Sagitta
>
Eszenan dagoen artistaren bizitza-aroak gertatu ahala garatzen 
da lana. Haur garaiko heldugabetasun jostalaritik heldu baten 
sentsualtasun aparteko eta kaotikoraino. Zirku, musika eta 
antzerkiaren hizkuntza erabilita eta arte eszenikoetako adar 
guztiak uztartuta.  

 TALDEA: CRUCRU – SOFÍA FERRARII

Telsa, etorkizuna hemen dago
>
Hona hemen Microstable 2021en babesle ofiziala. Telsa auto 
elektrikoa. Auto azkarra, modernoa, prestazio guztiez hornitua. 
Zaudete, hori Telsa bat da? Ziur? Baina ez al dago zertxobait 
herdoildua? A… Horrelakoa baita… Kolorea… Tira…. Zuekin 
guztiekin, “Telsa auto elektrikoa” Argiak, mesedez!  

 XABIER ARTIEDA

Prosaico
>
Koreografia honek gizakiaren osotasun eta transzendentziaren 
bilaketa erresilientea islatu nahi du, bizitza hutsalak eragiten 
dion asegabetasunaren ondorioz. Adierazi nahi du gizakiak, 
maiz, poza eta zoriontasuna nahasten dituela, eta bizitzaren 
ideia erromantiko bati eusten diola. Dena bizia eta poetikoa 
izatea nahi dugu, eta, inolako ahaleginik egin gabe, gure irrika 
guztiak betetzea. Horrela, gure emoziorik ilunenak ukatzen 
ditugu, distirak bakarrik gizaki eginen bagintu bezala. Agian, 
egunerokotasunaren prosan aurkituko dugu edertasuna. 

 JULIÁN LAZZARO

MICROSTABLE 2021: IRUÑEKO MIKROARTE ESZENIKOEN 
IV. JAIALDIA  

 10 €/SAIOA

La Nave Producciones Teatrales S.L.ek, Iruñeko Udalarekin eta 
Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean, Iruñeko Mikroarte Eszenikoen 
IV. Jaialdia gauzatu eta koordinatuko du 2021eko urriaren 29an, 
30ean eta 31n, proposamen eszeniko garaikideak Iruñeko Kondestable 
Civivoxean kokatzeko. 

URRIAK 29

 URR 29 
 

 1.SAIOA: 20:00 
2.SAIOA: 20:30 
3.SAIOA: 21:00

AR
TE

 
BI

ZI
AK

MICROSTABLE 2021: 
IRUÑEKO MIKROARTE 
ESZENIKOEN IV. 
JAIALDIA 

LA RISA LISTA

2021EKO 
NAFARROAKO 
AMATEUR 
ANTZERKIAREN 
ERAKUSTALDIA

IGANDEKO MUSIKAK

SARASATEREN 
ONDAREA

URRIAK 30

 URR 30 
 

 1. SAIOA: 20:00 
2. SAIOA: 20:30 
3. SAIOA: 21:00

El primero
>
Ez da giro lan munduan. 
Curriculum zabala izateak 
ere ez dizu lanpostu onik 
bermatuko. Jende arras 
kualifikatu gehiegi dabil 
lanpostua lortu nahian. 
Zein ote da, orduan, lana 
eskuratzeko bidea? Nola 
erabakitzen dute erabakitzen 
dutenek? Zein da aukeratua 
izateko gakoa? Ataka gaiztoan 
sartuak dira enpatia eta 
elkartasuna. Aukeraketari 
aurre egitea da berez 
borrokaldia.  

 TALDEA: ENSEMBLE – ALBERTO 
TREJO ETA POL FORMENT

Espejito, espejito
>
Zein da erresuma 
honetako mikromusikalik 
dibertigarriena? Ezagutzen 
al duzu Edurnezuri filmean 
sekulan erakutsi nahi izan 
ez zuten istorio zentsuratua? 
Nor ote da? Jende guztiak 
ezagutzen du printzesatxo 
txepel haren istorioa, baina 
inork ezagutzen al du haren 
amaordearen istorioa? Eta 
ispiluarena?  

 TINONI CREACIONES – ESTEFANÍA 
ROCAMORA ETA JULIÁN 
SALGUERO
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El reino invisible
>
Ana Montaña aitarekin ari da eztabaidan. Mutiko berri bat iritsi da 
eskolara. Samuel du izena eta azal lodia du benetan, denak berari 
begira dauzkalako. Gainera, egun batzuetan esaten du ez dagoela 
ongi, eta denak saiatzen dira berari laguntzen. Motxila eramaten 
diote, atea eusten diote, eta aldapatxo bat ere egin nahi diote, 
eskolatik “surf eginez” atera dadin! Ana Montañak susmatzen du 
Samuk zerbait “arraro” ezkutatzen duela, eta ikerketan hasiko da. 

 ILUNA TEATRO – ANA BERRADE, DAVID LARREA ETA MIGUEL GOIKOETXANDÍA

Manipulación
>
Hona hemen ikerlan bat, mahaiko txotxongiloek beren egoerarik 
neutro eta garbienean duten adierazpen-gaitasunari buruz. Bi 
pertsonaren eta haien lau eskuen lanarekin, koordinazioarekin 
eta entendimenduarekin biziberritzen dira. Txotxongiloaren 
ekintzak, emozioak, sentsazioak eta sentimenduak bere 
buruarekin, publikoarekin eta haren manipulatzaileekin. Izaki 
horrek ez du identitaterik, aurpegirik, generorik; bai, ordea, 
komunikatzeko gogo handia. Bada, norainoko gaitasuna du 
horrelako izaki batek guri ezer transmititzeko?.

 MARGARITO Y CÍA – ANGÉLICA GAGO ETA PEDRO MARTÍN

Sombrerero loco
> 
Lewis Carrol-en pertsonaia famatuan inspiratutako pieza, ‘Alicia 
en el País de las Maravillas’, ‘Sombrero Loco’. Idazlanak bere 
asmamenaren edertasuna, eromena latza eta adimen berezia 
erakutsi nahi ditu. Adimen horrek oso bizkor azaleratzen diren 
ideia ugari bideratzen ditu. Proposamen fisikoa da, non pertsonaia 
horren parte eklektikoa emaitza gisa proiektatzen baita, akrobazia 
fisikoak bere gogoaren bertigosotasuna islatzen baitu.

 MARTÍN LOS ARCOS

URRIAK 31

 URR 31 
 

 1. SAIOA: 19:00 
2. SAIOA: 19:30 
3. SAIOA: 20:00

Souvenirs
>
Souvenirs barne-bidaia dibertigarri eta beharrezko bat 
da. Galdutakoa berreskuratzeko desioa. Istorio intimoa, 
iraganeko oroitzapenez betea, zeinean dena baitago emakume 
izateak eraginda: jostailuak, mojen ikastetxea, haur kantuak, 
nerabezaroa, amatasunaren ikuspegia, etab. 

 EL MONO HABITADO – BEGOÑA MARTÍN TREVIÑO

Superhombre
>
Emakume bat, Eva, oso pozik iritsiko da etxera erosketa 
berriarekin. Peter da, gizakia dirudien azken belaunaldiko 
robota. Evak bere behar guztiak ase nahi ditu robotarekin. Eta 
guztiak esaten ditugunean, guztiak dira. Peter, hala ere, ez da 
dirudiena eta, laster, ederki harrituko ditu Eva eta publikoa bere 
portaerarekin eta ezusteko amaierarekin. 

 INEXTREMIS – LEIRE RUIZ ETA TXORI GARCÍA ÚRIZ

Simbiosis
>
Flamenkoa bere ohiko 
testuingurutik ateratzea. 
Sentsazio berriak bilatzea 
hala artistentzat nola 
publikoarentzat. Isiltasunean 
dantzatzea beste pertsona 
batekin, eta batak bestea 
elkar sentitzea. Hori guztia 
erronka da, zinez. Sotiltasuna 
erabiltzea indarra aurkitzeko, 
erabateko hutsa sentitzea, 
eta erosotasunezko egoeratik 
ateratzea. Lan moldagarria 
da, ikusizko poesiaz eta 
sentimenduz betea.  

 CRISTINA HALL, SALOMÉ HUMEAU 
ETA SARA HOLGADO

Hybrid
>
Ezagutzen al ditugu egiazki 
geure gorputzak edo 
ezagutzen dugu jaiotzean 
inposatzen diguten gorputza/
forma? Hona hemen “izaki 
disidente” bat, bere ibilbide eta 
garapenean bere eraikuntza 
esperimentatuko duena. 
Asaldura mugimendu 
bihurturik. Sistema 
hegemoniko eta patriarkalak 
haren gogoan eta gorputzean 
eragiten duen eraikuntza/
manipulazio guztiaz 
kontzientzia hartuta. Materia 
mutagarri eta perfomatiko bat, 
berriz ere (de)formatu eta (des)
eraikiko dena. 

 NISHELMA CÍA – NIA TORRES

URRIAK 31

 URR 31 
 

*Aurten saio berezi bat antolatu da lehen 
aldiz mikroarte eszenikoak haur eta 
familiei eskaintzeko. 

 1. SAIOA FAMILIAR: 12:00 
2. SAIOA FAMILIAR: 12:30 
3. SAIOA FAMILIAR: 13:00
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UMOREA ETA DRAMA  
>
Komedia eta tragedia

Solasaldian, Anastasia 
Bengoecheak oso modu 
pertsonal eta librean eginen 
du gogoeta kontzeptu itxuraz 
antagoniko horien gainean, 
oinarri hartuta bai bere lana 
bai beste umoregile batzuena. 

 ANASTASIA BENGOECHEA / 
MONSTRUO ESPAGUETI

 AZA 4 
 

LA RISA LISTA

Aldaketa-haizeak dabiltza aspaldian umorean, eta dagoeneko, ez 
dira gizonezkoak nagusi. Hamaika emakume, izan ere, bestelako 
ahotsak eramaten ari dira areto eta sare sozialetara, bestelako 
ikuspegiak, bestelako analisiak, bestelako kontakizunak, eta 
irri eginarazten eta pentsarazten digute, gauzak zalantzan 
jartzea eragiteraino. Irria argi, indartsu eta egoki iristen zaigu, 
irri askatzailea, eta makina bat arlo gurutzatzen ditu, hala 
nola politika, egunerokotasuna, prekarietateak, gorputzak, 
sexua, afektuak, identitateak, porrotak, beldurrak, abusuak. 
Irria adimenez lehertzen da, eta horren haritik, ziklo honek 
pentsatzen duten emakume komikoen erakustaldi eta jai bat izan 
nahi du, edo komedia egiten duten emakume pentsalariena. 

 3 €. Aurrez izena emanda.

 19:30
 Helduak

PEAJES
>
Gutako bakoitzak sormenean 
eta gizartean geure buruari 
paratzen dizkiogun hesiak 
gainditzeaz mintzo da. 
Aldi berean, maitasunezko 
harreman kontzeptu klasikoa 
jartzen da zalantzan, 
bai eta maitasunarekin 
harremanetan sartzeko modu 
berriak ere. Dena oso serioa, 
baina, egiazki,  Clara Ingolden 
burutik atera den kaka pila da, 
bere formatuan irudikaturik 
utzitakoa, musika eta komedia 
uztarturik. Ez da ohiko 
kontzertu bat, baina ezta 
bakarrizketa bat ere, bi gauzak 
baitira aldi berean.  

 CLARA INGOLD

 AZA 11 
 

BIZITZA BATEAN BADIRA 
BIZITZA ASKO
>
Lalaren amonak beti esan 
dio esaldi bat kaskoan iltzatu 
zaiona: “Bizitza batean, badira 
bizitza asko”. 
Bai horixe,  90ean jaiotako 
madrildar arras mantxatar 
horrek dagoeneko hainbat 
bizitza izan ditu, eta haiei 
buruz mintzatzera heldu 
zaigu, umore zentzugabea 
dakarrela, malenkonia pixka 
batekin nahasia. 

 LALACHUS

 AZA 26 
 



30 31

Tartufo Art Decó
>
Kilkarrak (Lizarra)

"Komedia honek eztabaida handiak eragin eta erasoak 
jaso ditu, luzaroan. Pertsona satirizatuek erakutsi dute 
ahaltsuagoak direla Frantzian orain arte kritikatu ditudan 
gainerako guztiak baino”. Horixe idatzi zuen Molièrek bere 
Tartuforen (1668) hitzaurrean, 5 urteko debekaldia bukatu 
eta, azkenean, lana jendaurrean antzezteko baimena eman 
zitzaionean. Beti da arriskutsua ahaltsuei kritika egitea; 
batez ere, erlijiotasunaren kontura boterea lortzen dutenei. 
Baina oso arriskutsua izanik ere, horrelako salaketak beti 
izaten dira oso popularrak. Jende xumeak goretsi egiten 
baitu itzalik aurkitzea distirarik handieneko pertsonengan. 
Horra hor Molièreren arrakastaren sekretua, arras 
ospetsua, eta horrexegatik, hain egungoa,  betiere haren 
artea sentsibilitate garaikidera egokitzen jakinez gero. Lan 
honetan, jende xume eta onaren alde dihardu Molièrek eta 
itxurakeria erlijiosoaren aurka. Zoritxarrez, ez da desagertu 
gure gizartetik debozio faltsuaren eta hipokresiaren bizio 
hori. 

 EGILEA: MOLIÉRE. ZUZENDARIA: PEDRO ECHÁVARRI. KILKARRAK 
TALDEKO ANTZEZLEAK

 AZA 27 
 

2021EKO NAFARROAKO 
AMATEUR ANTZERKIAREN 
ERAKUSTALDIA

 19:30 
Gazteak eta helduak

 3€. Aurrez izena emanda.

La Santa Paz
>
Mireni (Allo)

Ehorztetxe txiki bateko 
langileak beti bezalako lanegun 
bati ekiteko prest daude. Tira, 
denak ez… Paulinok, hau da, 
jabearen semeak, ordea, ez, 
aski interes handiagoa baitu 
bere sare sozialetan eta bere 
buruan bere lanbidean baino. 
Kasualitate sorta batek, ordea, 
bezero bitxiak ekarriko ditu 
ehorztetxera, eta egunak tankera 
interesgarria bezain arriskutsua 
hartuko du. Haien eskari 
bereziek (guztiak ere lege aldetik 
zalantzazkoak) Paulinoren diru 
gosea piztuko dute, bai eta bere 
sena enpresariala ere. Ondorioz, 
langileak ataka gaiztoan 
sartuko dira, hainbat egoeratan 
katramilaturik, ikusleen gozagarri, 
arras komedia dibertigarria baita, 
inor ez baita hain santua, eta ez 
dago ere hainbesteko bakerik.  

 EGILEA: TANIA RUIZ. ZUZENDARIA ETA 
EGOKITZAILEA: ELISA ASÍN. MIRENIKO 
ANTZEZLEAK

 AZA 13 
 

Marla  
>
Marla (Amaia Burguete) 
gorabidean dagoen nafar 
kantautorea da (Nafarroako 
Gazteriaren Institutuak 
2021ean antolatutako Arte 
Gaztearen Topaketetan 
parte hartutakoa). Musikan 
duen proiektua, bai eta 
estiloa ere, egile kantuaren 
generotik haratago doa. 
Pop eta indie ñabardurak 
dituela, ahots kolore oparo, 
bero eta saminduaren bidez 
blaitzen ditu bere abestiak; 
Marlak berak onduak dira 
letrak eta musikak. Gitarra 
akustiko arras erritmiko 
batek lagundurik, indarrez 
eta adierazkortasunez 
beteriko gai unibertso 
sortzaile bat ontzeko gauza 
da. Errepertorio barnekoia, 
bere-berea, traba egiten duen 
gauza orotara hurbildu nahi 
duena eta biziraupen sena 
ohartarazten duena. 
Igandeko musikak ekimena 
testuinguru eta espazio 
ezin hobea da abestiak 
zuzenean eta era barnekoian 
ahogozatzeko, ahotsak eta 
gitarrak lagundurik.  

 AZA 14 
 

IGANDEKO MUSIKAK

 12:00

 + 18

 Doan. Aurrez izena emanda.

3 en DIÁLOGOS

Joaquín Taboada Trío
>
3 en DIÁLOGOS ekimenaren bidez, omenaldia egin nahi zaie 
80ko eta 90eko hamarkadetan gure bizitzetan barneratu ziren 
Musika Berriei, bai eta printza haiek guztiak eman zituzten 
irratsaioei ere. Haietako irratsaio batzuk ahaztezinak, hala 
nola “Diálogos 3” Radio 3-koa, eta “Música Privada” M80-koa, 
besteak beste; Taboadarena berarena, adibidez. Musika hori 
erabakigarria izan zen garai hartako entzule eta konpositore 
belaunaldi oso batentzat, hura alternatibatzat jo baitzuten; 
halako estilo fusio bat izan zen, bai eta musika planteamenduen 
ikuspegi estetiko jakin bat ere.  
Proiektua birsortze bat da; ez, ordea, imitazioa. Gai bakoitza 
berariaz moldatu baita biolin, biolontxelo eta piano hirukote 
honentzat (gai batzuetan, baita akordeoia ere). Izan ere, 
ezinezkoa litzateke gai guztiak originalak egitea, pentsatu izan 
ziren bezalaxe, taldez eta estiloz era askotakoak zirelako, hots, 
new age garbienetik musika elektronikoraino. 

 INTERPRETEAK: JOAQUÍN TABOADA, PIANOA, AKORDEOIA, JATORRIZKO 
MOLDAKETAK. DANIEL SÁDABA, BIOLINA. PAULA AZCONA, BIOLONTXELOA

 URR 10 
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Bachi begira 
>
Pablo Sarasatek sakon miresten zuen Johann 
Sebastian Bach. Sarasateren lehen grabazioa 
da horren erakusgarri (kontserbatu direnen 
artean, 1903an egina), bere zortzi lanekin 
batera, Bachen partita bat ere grabatu baitzuen. 
Urte hartan berean, partita hori Iruñeko 
matinéean jo zuen.  Errezitaldi honek, beraz, bat 
egin nahi du miresmen horrekin, eta hartara, 
bi konpositore handi horien lanek osatuko dute 
errepertorioa.  

 BEATRIZ POMÉS, TXIRULA. IGOR SÁENZ, BIOLONTXELOA

 AZA 21 
  

Arratsalde bat museoan (Bisita 
gidatuak Pablo Sarasate Museo 
Aretoan zehar)
>
Ongi etorri! Sentitu etxean 
bezala, eta ireki begiak Pablo 
Sarasate Iruñeko biolin-jole 
jenialaren museo honetan 
aurki ditzakezuen sekretu 
guztiak ezagutzeko. Ni neu 
izango naiz zuen anfitrioia 
eta zuen gidaria, gure 
musikaririk handienaz zerbait 
badakidalako, hainbesteraino 
non uste baitut “sarasatelisi” 
sakona jasaten dudala, 
Sarasateren irudiagatik 
obsesionatuta nagoela esan 
liteke, nahiz eta irakaslearen 
eguneroko kontzertuei esker 
asko hobetzen egon.
Ez banandu, baina mesedez... 
gorde distantziak. 

  KONDESTABLE CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URR 14 
  

URR 19 
  

AZA 11 EU   
  

AZA 18 
 

 19:00

 4 urtetik +, heldu batek lagunduta 

 Doan. Aurrez izena emanda.

SARASATEREN ONDAREA

Cuentos en tono mayor
>
Horrela, “ero moduan” hasi dugu udazken hau, tonu onean, 
Sarasateri buruzko istorioak dakartzagula, eta hori gauza 
garrantzitsua da zinez.  

  KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URR 28 
 

 18:00  

 4 urtetik +, heldu batek lagunduta 

 Doan. Aurrez izena emanda.

Sonata de cuentos
>
Hori soinua! Zer dira? Hori erritmoa! Tira… ezin duzue 
horrelakorik galdu, zuek gabe honek ez baitu soinurik egiten!!  

  KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 AZA 25 
 

 18:00  

 4 urtetik +, heldu batek lagunduta 

 Doan. Aurrez izena emanda.

SARASATEREN MATINÉEAK 
>
Bisita-entzunaldia, Pablo Sarasatek Iruñeko 
bizitza musikala nola sustatu eta bultzatu 
zuen gogora ekartzen jarraitzeko. Izan ere, 
Sarasatek antolatutako matinée musikalek 
estatuko zein nazioarteko konpositore bikainak 
erakarri zituzten eta, haien arrimuan, hainbat 
mugarri adierazgarri gertatu ziren musika 
arloan. Ziklootan, kontzertu horien funtsa 
berreskuratuko dugu, orduko errepertorio 
berbera emanda.  

  PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 ZIKLO KOORDINATZAILEA: BEATRIZ POMÉS

  

 12:00-12:30

 18 Leku

 + 18

 Doan. Aurrez izena emanda.

Nafar sustapena 
>
Pablo Sarasateren matinéeak erakusketa 
ederra izan ziren une hartako nafar talentu 
nabarmenentzat, interpreteak nahiz 
konpositoreak sustatuta. Programa honek 
lekukoa hartu dio musikari iruindarrari, 
garai hartako eta egungo nafar artisten lanek 
osatutako errezitaldia eskaintzeko. Horrela, 
Pablo Sarasateren beraren lanez gain, gure 
lurraldeko beste musikagile batzuen piezak 
entzunen ditugu: Joaquín Gaztambide, Joaquín 
Larregla edo Koldo Pastor.  

 BEATRIZ POMÉS, FLAUTA.

 URR 17 
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LA FELICIDAD 
>  
(Le bonheur; Frantzia; 1965; 76’)

François arotz gazte ezkondua da eta bi seme-
alaba ditu. Emilie ezagutzen duenean, ezin 
du saihestu berataz erakarrita sentitzea, eta 
abentura bat izaten dute azkenean. Benetako 
arazoa da ezin duela bere sentimenduak argitu: 
emaztea eta maitalea maite ditu, baina ez daki 
bietako zein maite duen gehiago. 

 URR 23
 

 19:00

AGNÈS VARDA: BEGIRADA ALDERRAIA

 

Agnès Varda (Arlette Varda) Brusela ondoko herri txiki batean jaio 
zen. Bere aita greziar errefuxiatu bat zen. Bere ama frantziarra zen. 90 
urterekin hil zenean, bere gorputz txikiak, itxuraz, esfortzurik gabe jasaten 
zuen herrien Europako zinemaren muina. Bere azken bost urteak filmatu 
zituenean, sariek eta omenaldiek euria egiten zioten, baina ez zen ezer 
aldatu. Izan ere, bere heriotza bere lehen film luzea hasi zenetik 65 urte 
bete zirenean etorri zitzaion, eta ia azkena amaitu gabe.
Artearen Historiako ikasketak egin zituen École du Louvren eta Pariseko 
Théâtre National Populaire argazkilariarentzat lan eginez zinemara iritsi 
zen.

Bere lehen filma aurrez pentsatu gabe jaio zen, zirkunstantzien indarrez, 
esaten denez, lagun bat hiltzen ari zelako. 1954 zen, eta film hark “La Pointe 
Courte” izena hartu zuen, Nouvelle Vagueren aitzindari izan zen maitasun 
eta ilunabar istorio triste bat.

ZI
NE

M
A

AGNÈS VARDA: 
BEGIRADA ALDERRAIA

ZINEMAKO EMAKUME 
HEROIAK

MAPAMUNDITARRAK 
2021/ MUGIMENDU 
BATEK ERAGITEN DUEN 
MUGIMENDUA

IKUSI, ENTZUN, TXALO 
EGIN

LA POINTE COURTE 
>  
(La Pointe Courte; Frantzia; 1955; 86’)

Gizon bat bere jaioterrira itzultzen da, Pointe 
Courte izeneko arrantzale auzo ospetsu batera, 
non bere emazte paristarrarekin elkartzen 
da. Egun batzutan zehar, bikote-harremana 
aztertzen da eta arrantza-herriaren eguneroko 
bizitzaren sekuentziak erakusten dira. 

 URR 16
 

 19:00

Vardak, ia gauza guztietan aitzindaria izan zena, Nouvelle 
Vagueko lehen lerrotik askatu zuten bi oztopo garrantzitsuri aurre 
egin zien, Godarden izan zuen mugimendua, – “arratoi bat”, honela 
deskribatu zuen Agnèsek berak “Visages Villages” fiilman- bere 
bozeramaile nagusiari begietan malkoak jarriz.

Baina haurren mugimendu hartan, emakume (eta feminista) 
eta ezkertiar (eta independente) izateak bidesaria ordaintzen 
zuen. Urteetan zehar, Agnès Vardak bigarren maila batean 
bizirautearekin konformatu behar izan zuen, eta ezin izan zuen 
saihestu, bata bestearen atzetik, bere filmak sortuz joatea.
Vardak berrogeialdia zuzendu zuen film labur, dokumental eta 
fikziozko luzeen artean. Horietatik onenak – Kanpoan utziko 
ditugu proiektatu berri direnak, hala nola “Cléo de 5 à 7” –, Art 
House Zinemak azken hamar urteetan beti gurekin egon den 
zinemagile batekin batera proposatzen duela ikusi ahal izango da.

 ARTURO BARCENILLAK AURKEZTUTAKO FILMAREN AURKEZPENA 
ETA MAHAI-INGURUA.

 Doan. Aurrez izena emanda.
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MUR MURS 
>  
(Mur Murs; Frantzia; 1981; 81’)

Agnès Vardak Los Angelesen grabatutako 
muralen planoak aurkezten ditu, askotan 
inspiratu zituzten margolari eta modeloekin 
batera filmatuak. Filmak Vardaren 
narrazioaren eta margolarien arteko iruzkinak 
trukatzen ditu, eta, gainera, eszenak grabatu 
ziren auzoetako herritarren iritziak jasotzen 
ditu. Zuzendariak nahiko arreta jartzen die 
artista txikiarrek margotutako horma-irudiei.

 AZA 27
 

 19:00

DOCUMENTEUR 
> 
(Documenteur; Frantzia; 1981; 65’)

Vardak, bere semearekin Los Angelesera 
iritsi berri den emakume dibortziatu baten 
bazterketa prozesuaz gogoeta egiten du. 
Documenteurrek fikziozko eta ez-fikziozko 
konbentzio desberdinak erabiltzen ditu 
pertsonen eta hiriaren arteko harremanen 
esplorazioan.

 AZA  20
 

 19:00 

UNA CANTA, LA OTRA NO  
>  
(L’une chante, l’autre pas; Frantzia; 1977; 115’)

1970eko Frantziako bi emakumeren bizitza 
aurkezten da, mugimendu feministaren 
barruan, hondoko teloi gisa. Protagonistek 
elkar ezagutzen dute haietako batek besteari 
abortatzen laguntzen dionean. Hamar 
urte igaroko dira berriro elkartu arte. 
Ezberdintasunak izan ezik, lagunak izaten 
jarraituko dute eta euren identitate feministak 
baieztatzen dituzten hainbat gatazka 
partekatuko dituzte.

 AZA 13
 

 19:00

DAGUERROTIPOS 
>  
(Daguerréotypes; Frantzia; 1976; 80’)

Daguerre kaleko bizitza kontatzen da, Parisko 
14. barrutian, non Agnès Varda bizi zen. 
Egunerokotasunari omenaldia merkatarien, 
harakinaren, okindegiaren, itsasoz haraindiko 
dendariaren, ile-apaintzailearen eta 
bizilagunen bitartez. 

 AZA 6
 

 19:00
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ZINEMAKO EMAKUME 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. 

  Zikloaren koordinatzailea: María Castejón 

 18:00
 Helduak

 Doan. Aurrez izena emanda.  

RETRATO DE UNA MUJER EN 
LLAMAS (PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU)
>  
Céline Sciamma. Frantzia. 
2019. 120’. Drama. Amodioa

Marianne pintorea da eta 
XVII. mendeko Frantzian 
bizi da. Héloïse gaztearen 
ezkontza erretratua 
margotzeko enkargua 
jaso du. Gaztea komentua 
uztera behartu dute eta 
zalantza handiak ditu amak 
eta gizarteak berarentzat 
pentsatua duten etorkizunaz. 
Céline Sciamma zinegile 
frantsesaren ikus proposamen 
bikaina da. Zinegile hori azken 
hamarkadetako figurarik 
nabarmenetakoa da. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URR 25

   

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 AZA 2 

 

CARMEN Y LOLA
>  
Arantxa Echevarría. Espainia. 2018. 103'. Drama

* Bereziki gomendatua genero-berdintasuna sustatzeko.

Carmen nerabe ijitoa da eta Madrilgo aldirian bizi da. Lola 
ezagutzen duenean, bizitza goitik behera aldatuko zaio. 
Maitasuna eta konplizitatea sortuko dira haien artean. Hori, 
ordea, ez da gustukoa izanen ijitoen komunitateko zati batentzat, 
eta bereziki, emakumeak emazte eta ama izatea espero duten 
familientzat. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URR 4

   

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 URR 19

 

EL JARDÍN DE LA ALEGRÍA (SAVING GRACE)
>  
Nigel Cole. Erresuma Batua. 2000. 94’. Komedia

Graceren senarra hiltzen denean, gizonaren 
zor guztiak ere hartu ditu herentzian. Ez 
zuen zorren berri. Nekosoa da bere adineko 
emakume batentzat lana aurkitzea diru ataka 
latzari aurre egiteko. Bere lorezainaren landare 
hondatuak aurkitzen dituenean, laguntzen 
hasiko zaio eta bizitzari egundoko aldaketa 
emanen dio.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 AZA 8

   

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 AZA 16

 

THELMA Y LOUISE
>  
Ridley Scott. AEB. 1991. 128’. Drama

30 urte bete dira klasiko feminista hori 
estreinatu zenetik, eta “Zinemako emakume 
heroiak” sailak merezi bezalako omenaldia 
egin nahi dio.  Ridley Scottek zuzendu, Callie 
Khourik idatzi eta Geena Davisek nahiz 
Susan Sharandonek interpretatu zuten. Bi 
lagunek asteburuko bidaia bat hasi dute, baina 
dena makurtu da haietako bati eraso egin 
diotenean aparkaleku batean. Ihes egitea beste 
biderik ez dute izanen, haiei deliturik batere 
ez leporatzeko. Horra road movie mitikoa, 
gozamen hutsa, gure film eredugarrien 
oroigarri. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 AZA 22

   

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 AZA 30
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MAPAMUNDISTAS 2021 / 
MUGIMENDU BATEK ERAGITEN DUEN MUGIMENDUA

   
  Doan. Aurrez izena emanda.  

FÉLICITÉ
>
Alain Gomis, 2016. 2h03. JB, gaztelaniazko 
azpitituluekin.

Filmak Felicitéren erretratua egiten digu, 
bizibidea Kinshasako (Kongo) taberna batean 
kantatzetik ateratzen duen ama ezkongabe 
batena. Gorabehera batek aldatuko dio 
bizitza: semeak moto-istripua izan eta amak 
ebakuntza ordaintzeko dirua topatu beharko 
du. Ate guztietara joka arituko da, pertsonaia 
nonahiko gisara agertzen den hiri erraldoia 
alderik alde zeharkatuz. Musika da filmaren 
beste funtsezko elementu bat: Kasaï Allstarsen 
abestiak, Feliciték kantatuak, eta Arvo Pärt 
konpositorearen lanak, Kinshasako Orkestra 
Sinfonikoak interpretatuak, interludioak 
dira narrazioan. Felicitéri Tabu agertuko 
zaio bidean, tabernako ohiko bezero bat, eta 
lagunduko dio. Eta bizitza berriz ere loratuko da 
Felicité, Tabu eta semearen artean.  

 URR 7

  

 19:30

UN PADRE
>
Víctor Forniés, 2017.  Espainia/Frantzia, 1h02. 

Aitona, aita eta semea. Eta galdera asko 
erantzun gabe.
Dokumental autobiografiko hau Víctor Forniés 
filmaren zuzendariaren aitaren erretratua 
da, haien arteko harremana zedarritu duen 
isiltasuna ulertu nahi duena. 
Pertsona maitatu bat, diktadura garaian 
eraildako aitona, bilatzeko erabakitik abiatuta, 
narrazio intimoa eta lirikoa sortuko du, 
isildutakoa gutxinaka argitzen duena, keinu 
askatzaile eta beharrezko gisara, familiaren 
historiatik beretik haratago. Aldi berean, 
egiarako bide honetan, samurtasunez heltzen 
dio aita-semearen harremanen konplexutasun 
emozionala aztertzeari.

 URR 14

  

 19:30

LE GRAND BAL (DANTZA HANDIA)
>
Laetitia Carton, 2018. Frantzia, 1h29. JB, 
gaztelaniazko azpitituluekin.

Dokumental autobiografiko honek udaro 
Gennetinesen (Frantzia) egiten den dantza 
tradizionalen jaialdiaren zazpi egunak eta 
zortzi gauak kontatzen ditu. Kamera murgildu 
egiten da esperientzia kolektibo ageriko eta 
mugako honetan, non gorputzek dar-dar 
egiten baitute zuzeneko musikaren soinupean 
orduen joana markatzen duten eskoletan, 
dantzetan eta festetan. Parte-hartzaileen 
arteko hizketaldietan ere sartzen da, ikuspegi 
soziologiko batetik heltzeko arnasketa eta 
mugimendu berean elkarrekin murgilduta 
egoteko modu honi.

Bi emanaldi

 URR 21

  

 19:30

ONDER DE VLEUGEL (HEGALAREN PEAN)
>
Iratxe Jaio, 2020. Herbehereak, 11’. JB, 
gaztelaniazko azpitituluekin.

Film labur hau Iratxe Jaiok eta 11 urteko haren 
semeak egin zuten 2020ko konfinamenduaren 
garaian. Zerua Berlin gainean Wim 
Wendersen filmean bezala, haur misteriotsu 
bat Rotterdam portu-hiriko teilatuetara igoko 
da. Bertatik herritarren pentsamenduak 
aditu eta apuntatuko ditu koaderno batean. 
Hitzoi ahotsa emateko xedez, zuzendariak 
eta haren semeak dei bat egin zuten sareetan. 
200 xuxurlatik gora jaso zuten 20 hizkuntza 
baino gehiagotan, munduak helarazi nahiko 
balie bezala ez zeudela bakarrik haien 
isolamenduan.
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ZABALGUNEZ HARATAGO

Zinema Irisgarria, zinema 
“ikusteko” beste modu bat
>
Zinema Irisgarria 
proiektuaren bidez, zinema 
berdintasunezko baldintzetan 
gozatzeko aukera eman 
nahi zaio desgaitasuna duen 
jendeari.

 IÑAKI ARRUBLA
 AZA 11

  

 19:00

Hitzaldia online eskuragarri 
www.pamplonaescultura.
es webean, azaroaren 18tik 
aurrera

Iruña eta haren hiri senideak
>
Zerk lotzen gaitu Yamaguchi, 
Paderborn, Iruña eta Baiona? 
Zertzelada txiki bat gure 
hiri senideei buruz, hobeki 
ezagutzeko.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 IDOIA ALBENIZ
 AZA 18

  

 19:00

Hitzaldia online eskuragarri 
www.pamplonaescultura.
es webean, azaroaren 25etik 
aurrera.
 

HITZALDIAK

ZABALGUNEAZ MINTZO / EN TORNO AL ENSANCHE

Antzerkia Iruñean, Gayarre antzokia
>
Antzezlanak eta antzokiak Iruñean mendez mende: Komedien 
Etxea, Labarta antzerki-zirkua. Egungo Gayarre Antzokiaren 
historia, izen-aldaketa eta Gazteluko Plazatik Karlos III.era 
aldatzea. Bestelako antzerki-agertokiak, Iruñeko egileak, 
bitxikeriak...

 JAVIER MANGADO
 URR 21

  

 19:00

Hitzaldia online eskuragarri www.pamplonaescultura.es 
webean, urriaren 28etik aurrera EU   

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN

ENSANCHEI ZABALGUNEA

Retina Navarrarekin elkarlanean. 
Irisgarritasun unibertsalaren programa.

 Doan. Aurrez izena emanda.

SEIS PUNTOS SOBRE EMMA
>
Roberto Pérez Toledo. Espainia 2011. 87’ Drama

Emmak ia 30 urte ditu eta, eta itsua bada ere,  
gauza bakarra du buruan: ama izatea. Jakiten 
duenean senargaiak ez duela bera haurdun 
utziko, harekin hautsi eta espermatozoide 
perfektuaren bila hasiko da. Maitemindu gabe, 
sentimendutik gabe. Erraza dirudi, baina luza 
gabe ohartuko da bere itsutasuna ez datzala 
soilik begietan.  

 AZA 9

  

 19:00
 Helduak

 Doan. Aurrez izena emanda.

MARÍA Y YO
>
Félix Fernández de Castro. Espainia 2010. 80’ 
Dokumentala

María Gallardo nerabe autista da eta bere 
amarekin bizi da Kanarietan. Aita, berriz, 
Miguel Gallardo, Bartzelonan bizi da, eta aitak 
Kanaria Handiko hegoaldeko turismo-zentro 
batera eraman du alaba. Bidaia haietako batean, 
erakusten da nolakoa den bizitzea desgaitasuna 
duen pertsona batekin.  

 URR 19

  

 19:00
 Helduak

 Doan. Aurrez izena emanda.  

ZINE-EMANALDIAK

AUDIO-DESKRIBAPENEKO SISTEMADUN DVDa.  
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AUTOEZAGUTZA ETA 
GARAPEN PERTSONALA

MIKOLOGIA

AUTOEZAGUTZA ETA GARAPEN PERTSONALA

 EMAILEA: MIREN CÍA. COACH, HEZITZAILEA, PRESTATZAILEA ETA ORIENTATZAILEA

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.  

EZAGUTZEA DA ZORIONTSUA IZATEKO LEHEN ARAUA.
>
Autoezagutza eta garapen pertsonalaren gaiari heltzeko, hiru adimen 
guneak hartuko ditugu oinarri, bai eta gune horiek ematen diguten 
informazioa ere, harreman osasungarriak izateko eta zoriontsua izateko. 

  URR 18
 

EZAGUTU ZURE BIZITZA GOBERNATZEN DUEN ESTRATEGIA 
>
Gure erabakien hari ikusezinak mugiarazten dituzten barne motibazioak 
ikertuko ditugu.

  AZA 15
 

MIKOLOGIA TXANGOA
>
Txangoa Nafarroako eremu 
mikologiko batera, hainbat 
motatako perretxikoak bilatu 
eta biltzeko (norako zehatza 
aurreko egunetan zehaztuko 
da).

Basoan sartu aurretik, 
onddoen bizitzari eta aleak 
biltzeko modu egokiari 
buruzko oinarrizko azalpen 
batzuk emango dira, geroago 
xehetasunez ikusiko direnak. 
Mendian bildu ondoren, 
bildutako guztia bateratuko 
da eta espezieen ezaugarriak 
azalduko dira, ezagutu eta jan 
ahal izateko.

(Izen-emateari buruzko 
informazio gehiago, 2021eko 
urriko edo 2022ko urtarrileko 
ikastaro-liburuxkan)

 IRTEERA AUTOBUS GELTOKITIK

 GIDARIA: BEGOÑA OJER IRISARRI, 
ZIENTZIA BIOLOGIKOETAN 
LIZENTZIADUNA, MIKOLOGIAN 
ADITUA

 URR 16
 

 9:00 - 15:00

 19 €. Aurrez izena emanda.

MIKOLOGIA

 

 ZIKLOAREN KOORDINATZAILEA: BEGOÑA OJER IRISARRI, ZIENTZIA 
BIOLOGIKOETAN LIZENTZIADUNA, MIKOLOGIAN ADITUA

HITZALDIA
>
Zizen mundu zirraragarria ezagutzea

Edozein garaitan ziza motarik aurkitu badezakegu ere, 
udazkeneko euri irrikatuen etorrerarekin batera ematen dituzte 
mendiek hain fruitu bitxiak, klase askotakoak: zizak, alegia.   
Onddoek eta zizek aspalditik hona piztu dute interesa 
gizakiarengan eta, gaur egun, arras erakargarriak dira, kulturari, 
aisialdiari eta gastronomiari begira. 
Zizen munduan hasten den ziza zale orok oinarrizko ezagutzak 
izan beharko ditu izaki bitxi horien biologiaz, hainbat galderari 
erantzuten saiatuta, hori garrantzitsua baita: Nolakoak dira? 
Nola bizi eta garatzen dira? Zenbat mota dira? Non aurkituko 
ditugu? Nola bildu? Eta nola jokatu behar dugu zizak mendian eta 
mahaian aprobetxatzeko? 

 HIZLARIA: BEGOÑA OJER IRISARRI, ZIENTZIA BIOLOGIKOETAN LIZENTZIADUNA, 
MIKOLOGIAN ADITUA, ESPERIENTZIA ZABALA DU ONDDO ETA ZIZEN MUNDU 
ZIRRARAGARRIA JENDE ARTEAN ZABALTZEKO JARDUERETAN: HITZALDIAK, 
BISITA GIDATUAK, ERAKUSKETAK, ETAB.  

  URR 15
 

 19:30



46 47

IRAKURKETA TALDEAK

KULTUR BIZIKIDETZARI 
BURUZKO ZIKLOA

IRUÑA BERDEA DA 
UDAZKENA 

ITURRAMA: BELAUNALDI 
ARTEKO MEMORIA 

BELAUNALDIEN ARTEKO 
LANTEGIAK
 

IRAKURKETA TALDEAK

IRAKURKETA-TALDE 
BARNERATZAILEA
>
Irakurketa-talde 
barneratzailea, 
hamabostean behingoa, 
helduentzat, oro har, eta 
desgaitasun intelektuala 
edo Down Sindromea duten 
pertsonentzat.
Homeroren La Odisea 
liburua irakurriko da 
irakurketa errazean. 

NAFARROAKO DOWN SINDROMEA 
ELKARTEKO PROFESIONALEK 
DINAMIZATUA. VIRGINIA SENOSIAIN 
SANCHEZ AKTORE ETA ANTZERKI-
IRAKASLEAK LAGUNDURIK. 

     MILAGROSAKO CIVIVOXA
 URR 5 
URR 19 
AZA 2 
AZA 16

 AZA 30 
  

 12:00 – 13:00
 Helduak

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  BEATRIZ CANTERO
 URR 14 
AZA 11 
ABE 16 
URT 13

  

 11:00-12:00

 Helduak

KULTUR BIZIKIDETZARI BURUZKO 
ZIKLOA

Y DESPUÉS
ZINE-FORUMA
>
Migrazio Politikoetarako Zuzendaritza 
Nagusirekin, Cofochilex-ekin eta 
Nafarroako Txileko Etxearekin 
elkarlanean 

 Y DESPUÉS  dokumentala emanen da. 
Ondoren, solasaldia zuzendariarekin eta 
dokumentalean parte hartu dutenekin, 
Txileko kultur gakoetara nahiz historia 
politikara hurbiltzeko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  PAMELA VARELA (ZUZENDARIA), JUAN ROJAS 
VÁSQUEZ, EVELYN TRUJILLO ETA IDOIA SARALEGUI 
(AYLLU KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZARAKO ETA 
ARRAZISMOAREN ETA XENOFOBIAREN AURKAKO 
BORROKARAKO ZERBITZUKO  ZUZENDARIA. 
NAFARROAKO GOBERNUA) 

 AZA 12

 10:00-12:30   (GIZARTERATZEKO ETA ANIMAZIO 
SOZIOKULTURALEKO LANBIDE HEZIKETAKO 
IKASLEENTZAT)

 19:00-21:30   (+13 URTE)

"O LOS TRES O NINGUNO" 
ZINE-FORUMA
>
Kheiron. 2015. Frantzia

Itaka Escolapiosekin elkarlanean, 
Ikaskide proiektu hezitzailea

Ikaskideko gazte-talde batek filma 
aurkezpena eta proiekzioa (102 min). 
Pelikularen ondoren, eztabaida-saioak 
sortuko dira talde txikitan, eta filmeko 
antzeko istorioak ezagutzeko aukera 
izango da.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  IKASKIDEKO GAZTEAK
 AZA 26

 19:00
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LANTEGIA PRÁCTICO DE HUERTO URBANO
>
Iruñeko auzoetako hiri-baratze 
komunitarioetan egiten diren 
jarduerak ezagutzeko lantegia.  

 PIPARRIKA HIRI-BARATZA

 ÓSCAR IBÁÑEZ NEKAZARITZA-TEKNIKARIA 
ETA BARATZEZAIN PROFESIONALA DA. 
HAMARKADAK DARAMATZA NEKAZARITZA 
EKOLOGIKOAN ESPEZIALIZATUA.

 URR 19
  

 17:00 - 19:00

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 20tik 
aurrera.

NATURA SENTITZEA: SORTU ETA SENTITU 
ARTEAREN BIDEZ
>
Lantegi esperimentala, sormen-
gaitasunen bitartez ingurune 
naturalarekin harremanetan jartzeko. 
Ibilbidea geure 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.

 URR 20
  

 17:00 - 19:00
 Helduak

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 20tik 
aurrera.

IRUÑA BERDEA DA: UDAZKENA 

FAMILIENDAKO IBILBIDE KONTATUA
>
Familiendako ibilbide kontatua.

Ziudadelari itzuli bat eman behar zaio... Bertako txoko 
bakoitzean istorio verderera bat baitago, nork kontatuko 
zain.  Animatuko al zarete?

 ZIUDADELA (TOPAGUNEA: ARMADA ETORBIDEA)

  SERGIO DE ANDRÉS
 URR 9

  
 12:00

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 20tik aurrera.

NATURA-ATERALDIA ZIUDADELAKO PARKERA
>
Ibilbidea Gaztelugibel eta Iruñeko Ziudadelan barna, 
biodibertsitate handia duten Iruñeko parke horietako 
flora- eta fauna-aberastasuna ezagutze aldera.

 ZIUDADELA ETA GAZTELUGIBEL. TOPAGUNEA: ZIUDADELAKO 
SARRERA (ARMADA ETORBIDEA)

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

 URR 16
  

 10:00 - 12:00

 Doan.  
Aurrez izena emanda a partir del 20 de septiembre.
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ATERALDIA MEDIA LUNA PARKERA 
>
Hiria, bere kaleak, zuhaitzak eta parkeak batzuetan ezezaguna 
den eguneroko biodibertsitate baten etxe dira. Interpretazio-
ibilbide baten bidez, hurbilpen bat eginen dugu Media Lunako 
fauna eta flora ezagutzeko, baita bertako espezieak, tokiak eta 
ezaugarriak ere. 

 MEDIA LUNA PARKEA. TOPAGUNEA: MEDIA LUNAKO KAFETEGIA

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

 URR 23
  

 10:00-12:00

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 20tik aurrera.

GIMNASIA ATARI ZABALEAN HIRI-GIMNASIOETAN, INGURUNEAREKIN 
UZTARTUTA 
>
Atari zabaleko aztura osasungarrien bidez zahartze aktiboa 
sustatuz hiriko berdeguneetan!
Hurbildu eta sortu ariketa-errutina bat eta ikas ezazu 
gorputzaren zenbait atal mugitzen. Aldi berean, gozatu hiri-
gimnasioak eta -altzariak, talde zuzendu eta zainduan.  

 ITURRAMAKO AUZOA. TOPAGUNEA: ITURRAMAKO CIVIVOXA

 AMAYA SARALEGUI
 URR 30

  
 10:30-12:30

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 20tik aurrera.

LANTEGIA: GURE INGURUKO SENDABELARRAK 
>
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.
 AZA 2

  
 10:30-12:30

 Doan. Aurrez izen-ematea urriaren 20tik aurrera.

ATERADIA, KASTOREAK IRUÑEAN
>
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

  JAVIER FABO INGURUMENEKO 
EKINTZAILEA DA, ETA 
MARTZILLAKO ALNUS  NATURA 
ELKARTEKO KIDEA. 

 URR 21 
  

 17:00 - 19:00

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 
20tik aurrera.

LANTEGIA PRÁCTICO DE HUERTO 
URBANO 
>
Iruñeko auzoetako hiri-
baratze komunitarioetan 
egiten diren jarduerak 
ezagutzeko lantegia.  

 DONIBANE HIRI-BARATZA

 ÓSCAR IBÁÑEZ NEKAZARITZA-
TEKNIKARIA ETA BARATZEZAIN 
PROFESIONALA DA. HAMARKADAK 
DARAMATZA NEKAZARITZA 
EKOLOGIKOAN ESPEZIALIZATUA.

 URR 22
  

 17:00 - 19:00

 Doan. Aurrez izen-ematea irailaren 
20tik aurrera.

BERDETAKO ISTORIOAK. "HISTORIAS 
NIPONAS” 
>
Familiendako ibilbide kontatua

Mila sekretu eta bat gehiago 
gorderik daude Japonian, 
eta haietako batzuk gure 
Yamaguchi parkeraino ekarri 
zituzten. Zatozte eta kontatuko 
dizkizuet. 

 YAMAGUCHI PARKEA. TOPAGUNEA: 
PLANETARIOAREN PAREAN

 SERGIO DE ANDRÉS
 AZA 6

  
 12:00

 Doan. Aurrez izen-ematea urriaren 
20tik aurrera.

EZAGUTU IRUÑEKO HEGAZTIAK. 
ORNITOLOGIA-IBILALDIA 
ARANTZADIN BARNA 
>
Ibilaldiaren bidez, inguruan 
ditugun hiri-hegaztien ezagutza 
eta azterketara hurbildu 
nahi ditugu herritarrak. Era 
berean asmoa da ekintzaileen 
sare bat sortzea herritarren 
zientzia-plataforma erakargarri 
bat elikatzeko, harekin bat 
egin eta ikaste aldera. Hirian 
dagoena bildu eta hedatzeko 
lana eginen duten pertsonak 
prestatzea da xedea. Horrela, 
gure biodibertsitateari buruzko 
ezagutza zabaldu eta hura 
babesten laguntzen da. 

 ARANTZADI.  TOPAGUNEA: 
ZALDAINA, INGURUMEN 
HEZKUNTZAKO MUSEOAREN 
AURREAN

 GONZALO DEÁN, JOSE ARDAIZ ETA 
JUAN IGNACIO DEÁN ESKARMENTU 
HANDIKO BIOLOGOAK ETA 
ORNITOLOGOAK DIRA. GOROSTI 
NATUR ZIENTZIETAKO ELKARTEKO 
KIDEAK DIRA.

 AZA 13
  

 10:00

 Doan. Aurrez izen-ematea urriaren 
20tik aurrera.

ITURRAMA: BELAUNALDI ARTEKO MEMORIA 

 AZA  2 - 30

Iturramak tradizioa du, bai eta historia ere. Azken urte sail 
luzean, eraldatu eta bilakatu egin da, dela hiri-paisaia, dela 
demografia, dela gizarte-testuingurua; ondorioz, egungo 
mapan sentsibilitate, generazio eta talde ezberdinak bizi 
dira. Ziklo honen bidez, auzoaren “memoriaren” zati bat 
berreskuratu nahi dugu, iraganaren eta orainaren arteko 
solasaldiaren bidez, etorkizuneranzko begirada finkatzeko. 
Programa hainbat jardueraz eta topagunez dago osatua: 
argazki-erakusketa, mahai ingurua belaunaldien arteko 
esperientziak trukatzeko, osasunez zahartzeko lantegiak, 
belaunaldien arteko sormen-lantegiak, antzerki-ikuskizuna eta 
ipuin-kontalaria. 

 
ITURRAMAKO MEMORIA: “LEHEN ETA ORAIN”
>
Erakusketa 

 “Iturrama: belaunaldien arteko aztarna” argazki-erakusketa 
programa monografikoan dago sarturik. 
Argazkiak Adolfo Lacunza argazkilariak ekainaren 15ean 
emaniko lantegian atera ziren. Eta haien osagarri, Iruñeko 
Udal Artxiboko argazki aukeratuak, Iturrama auzoa azken 
hamarkada hauetan nola aldatu den ikusteko.

Iturramako Gizarte Foroarekin elkarlanean.

 AZA 2 - 30

KAMISHIBAI 
>
Ipuin-kontalaria

Belaunaldi arteko jarduera inklusibo honetan, desgaitasun 
intelektuala duten pertsona batzuek ipuinak kontatuko dituzte, 
kamishibai teknikak lagundurik. Pertsona horiek ANFAS 
erakundeko Zahartze Aktiboko Programan ari dira. Aukera 
egokia da adinekoek eta haurrek bertan kontatzen diren 
ipuinez elkarrekin gozatzeko. 

Jarduera ANFASekin elkarlanean egin da

 AZA 17
  

 17:00 - 17:40
 5 urtetik+, heldu batek lagundurik  

 Doan. Aurrez izena emanda.
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Zuen Isla 
>
Nolakoa naiz? Nolakoa zara? 
Barrenetik eta kanpotik... 
erretratuaren generoa 
tresnatako erabiliz, ahalik 
eta gehien bilduko zarete 
elkarrengana, bestea nolakoa 
den jakiteko eta batak 
bestearengandik ikasteko. 
Gauza bakar bat behar dut: 
ekarri begiak zabal-zabalik.  

 AZA 12
   
 4-7  urte, heldu batek lagunduta

PERTSONA GUZTIOK ABERASTEN 
GAITUZTEN TOPAGUNEAK
>
Foroa-mahai ingurua 

Iturramari buruzko 
esperientzia aberasgarriak 
azaltzea, hainbat 
belaunaldiren arteko 
hizketaldiaren bidez (haurrak, 
gazteak eta adinekoak).  

Iturramako Gizarte Foroarekin 
elkarlanean

 HIZLARIAK: YOLANDA LIBERAL, 
PSIKOLOGOA (IRUÑEKO 
MISERIKORDIA ETXEA). SAGRARIO 
LEKUNBERRI, HUERTAS 
AMIGASKO KIDEA (LACARRA 
ADIENKEON ELKARTEA). BORJA 
GAMBOA, COVID ITURRAMA 
TALDEAREN SORTZAILEA. 
MODERATZAILEA: ITURRAMAKO 
GIZARTE FOROA.

 AZA 24
  

 19:00
 + 18 

  Doan. Aurrez izena emanda.

ENTRE RECUERDOS Y TERNURA
>
Familiendako antzerkia

Gauzak asko aldatu dira gure aitona-amonak haurrak zirenetik: 
autoak, etxeak, arropa, ohiturak, etab. Lehenagoko haurrek 
ez zuten jostailurik; orain, ez dakite non gorde; lehenago, ez 
zekiten zer jan; orain, ez dakite zer erosi. Dena aldatu da. Tira!, 
dena PAILAZOAK izan ezik!. Adinekoei kontsolagarri zaie 
berehalakoa ahaztea, eta bihotz-altxagarri zaie haurtzaroaren 
gaineko oroitzapena. Kaltebera bihurtzen dira, haurtzaroan 
bezala, eta oroimena altxorrik onena da haientzat. Jende 
guztiarendako ikuskizuna da, eta denetarik du: klown-sarrera 
klasikoak, bai eta berriak ere, malabareak, abestiak, musika 
zuzenean, pantomima... Horra hor Kiny, Serrucho eta Janoren 
osagai ezin hobeak hamaika irribarre eta emozio eskaintzeko, bai 
eta xamurtasuna ere.  

 ZUZENDARI ARTISTIKOA: JOAQUÍN GARCÍA MUSIKA-MOLDAKETAK: JAVIER 
TORRES. ANTZEZLEAK:  KINY: JOAQUÍN GARCÍA SERRUCHO: JOSÉ LUÍS SIERRA 
JANO: ALEJANDRO GARCÍA

 AZA 20
  

 18:00
 Todos los públicos

 2 €. Aurrez izena emanda.

BELAUNALDIEN ARTEKO LANTEGIAK

SUSTRAIAK ETA AMETSAK. AITONA-AMONAK ETA BILOBAK ELKARREKIN 
ARTEAREN ALDE.  ELKARLANEKO ARTE-PROIEKTUA ADINEKOENTZAT ETA 
HAURRENTZAT. 
>
Belaunaldien arteko lantegia da. Jarduera plastikoa familiartean, 
4 eta 7 urte arteko haurrentzat eta haien aitona-amonentzat. 
Hainbat teknika eta material artistiko landuko dira, oso 
lagungarriak zentzumenak akuilatzeko eta sormena, irudimena 
eta emozioak garatzeko.  
Trebetasunak, ezagutzak eta esperientziak trukatuko dituzte, 
elkarrekintza hutsetik harremanera pasatzea sustatuta. 
Adinekoek bitarteko bat gozatuko dute kultura eta tradizioak 
erakusteko. Aldi berean, belaunaldien arteko harremanaren 
bidez, haurrek zahartzaroa estimatu eta hainbat gauza jasoko 
dituzte, hala nola ezagutza, gida, aholkua, jakintza, laguntza eta 
adiskidantza.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 17:30 – 19:00 

 12 Leku (6 haur + 6 heldu laguntzaile) 

 4€. Zozketarako aurre izana emanda.

Batzen gaituena 
>
Zer iruditzen zaizue batzen zaituzten gauza hura sortu eta kutxa 
berezi eta magikoetan gordetzen badugu? Kutxa emozionalak 
eta paregabeak dira, irudi, marrazki, gauzaki, aldizkari, paper eta 
bestelako materialekin eginak, etxera eraman ditzazuen. Eman 
bostekoa elkarri eta egina dago. Zatozte denok!

 AZA 5
   
 4-7 urte , heldu batek lagunduta
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“SIN TIEMPO/DENBORARIK GABE”. 
MIKRORRELATOEN ETA IRUDIEN ERAKUSKETA
>
Mendillorri BHI, Nafarroako Memoriaren 
Institutuarekin lankidetzan. 
(Nafarroako Gobernuko Herritarrekiko 
Harremanetarako Saila)

Azken urteotan, Mendillorri BHI memoria 
demokratikoaren eta historia berriaren 
inguruko hainbat proiektu eta ekimen 
garatzen ari da. Interes horren emaitza izan 
da gure institutuak Nafarroako Memoriaren 
Institutuko "Eskola oroitarazleak" programan 
etengabe parte hartzea. Prestakuntza 
ikastaroak, erakusketak eta jarduera 
didaktikoak, 2018/2019 ikasturtetik aurrera, 
"Mendillorri, memoria duen zentro bat" 
ikastetxearen urteko lanaren departamentu 
arteko proiektuetako batean sartzen dira.
Hemen aurkezten dugun proiektua 2020-
2021 ikasturtean garatu da. Hogei bat 
irakasle eta 200 ikasle aritu dira memoria 
demokratikoaren, giza eskubideen eta egungo 
arazo soziopolitikoen inguruan behatu, 
pentsatu eta sortu. Horretarako, lotura 
emozional eta intelektuala ezarri dute gure 
iragan hurbileko eta gaurko kapitulu tragiko 
eta bidegabeenetako batzuekin.
Abiapuntua 30 irudi bikoitzeko bilduma 
bat izan da, 1939ko otsailetik Frantziarantz 
erbesteratu ziren ehunka mila pertsonaren 
bizi-errealitatea erakusten duena; eta 
gaur egun jazarpena, intolerantzia eta 
behar erabatekoa pairatzen duten milioika 
pertsonena. Argazki pareen elkarreraginak 
erakusten du gaur egun egoerak errepikatu 
egiten direla eta biktimen eta bizirik 
atera direnen begiradak berdinak direla. 
Sentimendu horietatik abiatuta, ikasleek 
mikrorrelato bat eraiki behar zuten, 
argazkiekiko lotura pertsonala ezarriko 
zuena. Azkenik, argazkiek eta kontakizunek 
erakusketa bat osatu dute, ikus-entzunezko 
batekin batera kontakizunen grabazioak 
eta bizitzaren zuhaitza, proiektuaren irudi 
sinbolikoa.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA
 URRIAREN 1ETIK 30ERA

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

OSASUNEZ ZAHARTZEA
>
Lantegia

4 saioko lantegia da 60 urtetik 
gorakoentzat, zahartze 
aktiboa eta osasungarria 
garatzeko. Hainbat talde-
dinamikaren bidez, 
informazioak berrantolatzen 
eta baliabideak nahiz 
trebetasunak garatzen ikasiko 
dugu, ahalik eta gaitasun 
funtzionalik handienarekin 
zahartzeko, ahalik eta 
denborarik luzeena aktibo, 
guregain eta gure kasa 
bizitzeko eta bizi-kalitaterik 
handienarekin. 

Jarduera Nafarroako Osasun 
Publikoaren eta Lan Osasunaren 
Institutua.

 SAN JOAN BOSCO ZENTROA 
 AZA 2 

   
AZA 4 

   
AZA 9 

   
AZA 11

   
 17:00-19:00

 + 60 

  Doan. Aurrez izena emanda.

BIDASO. BIDA SO - BIDASOA. 
DOS MIRADAS
>
Bidasoko elementu 
tradizionalek gure 
herriaren historia 
kontatzen digute. Artista 
bakoitzak berezkotzat duen 
tresnaren bidez adierazten 
ditu bere artea eta bokazioa. 
Juan Carlos Pikabeak 
paisaian du pausatua 
bere begia eta Bidasoan 
barna paseoan ibiltzera 
gonbidatu nahi gaitu. Bere 
lanek tradizioak kontatzen 
dizkigute, inautearen 
munduan barneratzen 
gaituzte, eta bere azken 
etapan, bere erretratuak eta 
abstrakzioak.
Fernando Lesagibelek, 
zuraren bidez, adierazpen 
estetiko batera hurbiltzen 
gaitu, sentimenduz eta 
sentsazioz beteriko mundu 
batera eraman nahian.  
 Bidaso, bida so Bidasoa, 
bi begirada, eguneroko 
bizitzaren ekarpenak 
dira, elementu estetiko 
bihurtuak, eta iraganaren 
errealitate bat, bizimolde 
bat, ekartzen digute. Ilusioz 
beteriko lanetan barna 
gidatzen dute ikuslea, 
edertasunaren barne 
zentzua bilatzeko, material 
horien bidez irudikatutako 
irudiaren bidez. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA
 URRIAREN 6TIK AZAROAREN 
4RA

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

  

  

ER
AK

US
KE

TA
K

ERAKUSKETAK

FOKATU 2021

ETA DATORREN HILABETEAN…

SORMEN TAILERRA GURE PERTSONA ZAHARREKIN
>
Haurrentzako eta haien aitona-amonentzako lantegia. Hainbat 
material erabiltzen ikasiko dugu, hainbat objektu sortzaile 
erraz eta dibertigarri sortzeko. Anekdota eta oroitzapen 
dibertigarriak trukatuko ditugu gure nagusiekin, eta, aldi 
berean, etxera eramango gaituzten apaingarriak sortuko ditugu.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 
   

 17.30 – 19.30 

 6-12 urte, heldu batek lagundurik

 4€. Aurrez izena emanda

Sor dezagun egutegi bat urte berrirako gure adinekoekin! 
>
Lantegi honetan collage bidez 2022 urterako egutegia 
diseinatuko dugu. Hormako egutegia osatuko duten irudiak 
diseinatuko ditugu. Anima zaitez zure argazkiak ekartzera! 
Eskaneatu eta lanerako material gisa ere erabiliko ditugu.

 ABE 10
   

Sor ditzagun Eguberrietako apaingarriak gure adinekoekin! 
>
Ezagutzen ditugun materialekin Eguberrietako apaingarriak 
sortuko ditugu. Gure eguneroko bizitzako elementuak 
birziklatzen eta aprobetxatzen ikasiko dugu.

 ABE 17
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GUNE IREKIAK … CIVIVOX
>
Urritik aurrera, Civivoxeko 
erakusketa-guneetan talde, 
elkarte eta herritar erakundeen 
proposamenak jarriko dira ikusgai, 
hiriko guneak behar baitituzte 
beren proiektuak aurkeztu eta 
dinamizatzeko. 

URRIA

Osasunbideko Osasun Mentaleko 
Errehabilitazio Unitatearen 
proiektu artistikoaren erakusketa.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

RODE Fundazioaren 
sentsibilizazio-proiektuaren 
argazki-erakusketa. . 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

Amaren titiak argazki-
proiektuaren erakusketa, 
AMAGINTZAK apailatua. 
Edoskitzearen eta Amatasunaren 
aldeko taldea.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

AZAROA

En Níger como en el resto del mundo: 
ELLAS deciden proiektuaren 
erakusketa, Bakerako Lankidetza 
Batzarreak apailatua. Proiektua 
Iruñeko Udalak finantzatu du. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

COOPERALAND proiektuaren 
erakusketa ibiltaria, Nafarroako 
Bakea eta Elkartasuna Fundazioa 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

ERAKUSKETA: MARISA CUEVAREN ARTE PLASTIKOAK
>
Arte plastikoetako lan aukeratuen erakusketa.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 URRIAREN 20RA ARTE  

ITURRAMAKO MEMORIA: LEHEN ETA ORAIN 
>
 “Iturrama: belaunaldien arteko aztarna” argazki-erakusketa 
programa monografikoan dago sarturik. 
Argazkiak Adolfo Lacunza argazkilariak ekainaren 15ean 
emaniko lantegian atera ziren. Eta haien osagarri, Iruñeko 
Udal Artxiboko argazki aukeratuak, Iturrama auzoa azken 
hamarkada hauetan nola aldatu den ikusteko.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 AZAROAK 2 < 30 

MUSIKA-PROIEKTUA: GURE AHOTSAK
>
Gure Ahotsak musika-proiektua joan den udaberrian 
egindako lanaren emaitza da eta ikusgai jarriko da, hots, 
soinu-konposizioak, irratikoak, esperimentalak eta 
narraziozkoak, eta horrez gain, eguneroko gauzakiak, 
elektronika eta 3D inprimatzea. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA
 AZAROAREN 20TIK ABENDUAREN 2RA

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 ABENDUAREN 7TIK 23RA 

10 URTE IRUDIETAN
>
Argazki-erakusketa. 

Milagrosako Civivoxean egindako jardueren argazki 
aukeratuak, zentroa 2011ko martxoan Civivox gisa ireki 
zenetik hona. Aurtengo martxoan 10 urte bete dira zentroak 
bere gizarte nahiz kultur arloko jarduerari heldu zionetik. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA
 AZAROAK 10 – ABENDUAK 31 

FOKATU 2021 
Iruñeko argazkiak, hiriaren ikuspegi pertsonala islatzen dutenak. 
2021eko edizio honetan ere, epaimahai teknikoak 2022ko udal 
egutegia erakusten duten argazkiak hautatuko ditu.

Argitaratu gabeko argazki bat aurkez daiteke pertsona 
bakoitzeko. Beste lehiaketa batzuetan argitaratu edo saritutako 
argazkirik ez da onartuko lehiaketan.
Teknika librea. Argazkiak formatu digitalean bakarrik aurkez 
daitezke. Lehiaketa on line egingo da. Izena emateko inprimakian 
sartzeko helbidea: www.irunakulturada.eus edo www.
pamplonaescultura.es.

Argazkiak JPEG formatuan aurkeztuko dira (gutxienez 72 
ppp bereizmena). Gehienez ere 2 MB izan beharko dituzte eta 
tamaina 28x38 cm izango da (bertikala edo horizontala).
Epaimahai teknikoaren lana errazteko, argazkiak aurkezten 
dituenak izango du argazkietan agertzen den pertsonaren edo 
pertsonen baimenaren eta/edo onespenaren ardura

INPRIMAKIA OSATZEKO BEHAR DEN INFORMAZIOA 

Datu pertsonalak, jaioteguna eta tokia, helbidea, telefonoa eta 
posta elektronikoa.
Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoak babestutako 
datuak (1999ko abenduaren 13a).
Gainera, argazkia egin den eguna, tokia (epaimahai teknikoaren 
lana errazteko) eta argazkiaren deskripzio laburra adieraziko 
dira. Garrantzitsua da tokia zehaztea, epaimahai teknikoaren 
lana eta erabakia errazteko.
 

 ARGAZKIAK AURKEZTEKO EPEA 2021EKO URRIAREN 30EAN, LARUNBATA, 
BUKATUKO DA, 21:00ETAN.

 ARGAZKIGINTZAKO PROFESIONALEK ETA IRUÑEKO UDALEKO TEKNIKARIEK 
OSATUKO DUTE EPAIMAHAIA.

SARIAK

•1. SARIA: 900 €

• 2. SARIA: 600 €

• 3. SARIA: 500 €

•  2022KO UDAL-EGUTEGIA 
ILUSTRATZEKO HAUTATUTAKO 
ARGAZKIENTZAKO SARIAK: 150 €-KO 
12 SARI.

Gainera, epaimahaiak egoki 
baderitzo, gehienez ere bost 
aipamen berezi ematen 
ahalko ditu. Bidezko diren 
zenbatekoei PFEZri dagokion 
atxikipena aplikatuko zaie.

Saritutako argazkiak eta 
horiek erabiltzeko eskubideak 
Iruñeko Udalarenak izanen 
dira.

SARI-BANAKETA.  

Epaimahai teknikoak beste 
informazio prozedura 
bat erabakitzen ez badu, 
Civivoxen eginen da 
abenduan.

Lehiaketa honetan parte 
hartzeak berarekin dakar 
oinarri hauek onartzea eta 
epaimahaiaren erabakiekin 
bat etortzea.

*Lehiaketaren gainerako 
oinarriak ikusteko: www.
pamplonaescultura.es edo 
www.iruñakulturada.eus.
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13 ASTEAZKENA
10:30 Juslarrocha
Musika-proiektua: Osasunaren 
aldeko letrak
> ORR 21- Proiektua

14 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Irakurketa-talde erraza
> ORR 47 - Irakurketa-taldea

18:00 Mendillorri
3D inprimaketan hastea
> ORR 19 - Maker lantegia

18:30 Mendillorri
Maker deialdiaren aurkezpena eta 
azalpena
> ORR 22 - Aurkezpen hitzaldia

19:00 Kondestablea
Una tarde en el museo. 
> ORR 32 - Bisita gidatua

19:30 Iturrama
Un padre
> ORR 40 - Zine-foruma

15 OSTIRALA
19:30 Kondestablea
Zizen mundu zirraragarria ezagutzea
> ORR 45 - Hitzaldia

16 LARUNBATA
10:00 Ziudadela eta Gaztelugibel
Irteera naturalista Ziudadela parkera
> ORR 47 - Bisita gidatua

11:00 Mendillorri
Urtaroak. Udazkena heldu da!
> ORR 13 - Familiendako Lantegia

12:00 Milagrosa
Los secretos del bosque
> ORR 9 - Ipuin-kontaketa musikala

18:00 Juslarrocha
Basoko sekretuak  EU 
> ORR 9 - Ipuin-kontaketa musikala

2 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Cupcakes
> ORR 12 - Umetxoendako Lantegia

11:00 Iturrama
Koadernaketa hasberrientzako  EU 
>ORR 13- Familiendako Lantegia 

12:00 Zabalgunea
Udazkenaren koloreak EU 
> ORR 9 - Ipuin-kontaketa 

18:00 Milagrosa
Colores del otoño
> ORR 9 - Ipuin-kontaketa

4 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Carmen y Lola
> ORR 38 - Zine-foruma

5 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> ORR 46 - Irakurketa-taldea

7 OSTEGUNA
19:30 Iturrama
Félicité
> ORR 40 - Zinema 

9 LARUNBATA
11.00 Iturrama
Encuadernación para principiantes
> ORR 13 - Familiendako Lantegia

12:00 Ziudadela
Historias caídas de un guindo
> ORR 47 - Ibilaldi kontatua

17:30 Kondestablea
Koadernaketa japoniarra EU 
> ORR 15- Haurrendako lantegia

18:00 Sanduzelai
Chorpatélicos
> ORR 4 - Familiendako Antzerkia

10 IGANDEA
12:00 Kondestablea
3 en díalogos. Joaquín Taboada Trío
> ORR 31 - Kontzertua

16 LARUNBATA  
19:00 Kondestablea
La Pointe Courte 
> ORR 35 - Zine-foruma

17 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Promoción navarra. Beatriz Pomés
> ORR 33 - Kontzertua

18 ASTELEHENA
19:30 Juslarrocha
Ezagutzea da zoriontsua izateko 
lehen araua
> ORR 44 - Hitzaldia

19 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> ORR 46 - Irakurketa-taldea

17:00 Piparrika Hiri-baratza
Hiri-baratza lantegi praktikoa
> ORR 47 - Lantegia

18:00 Sanduzelai
Carmen y Lola
> ORR 38 - Zine-foruma

19:00 Mendillorri
María y yo
> ORR 43 - Zinema irisgarria

19:00 Kondestablea
Una tarde en el museo
> ORR 32 - Bisita gidatua

20 ASTEAZKENA
17:00 Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Natura sentitzea: sortu eta sentitu 
artearen bidez
> ORR 47 - Lantegia

URRIKO AGENDA 21 OSTEGUNA
17:00 Magdalena Zubia
Ateradia, Kastoreak Iruñean
> ORR 48 - Irteera

19:00 Zabalgunea
Antzerkia Iruñean, Gayarre antzokia
> ORR 42 - Hitzaldia

19:00 Milagrosa
Ikus-entzunezko maker proiektua
> ORR 21 - Proiektua

19:30 Iturrama
Onder de vleugel/ Le grand bal
> ORR 41 - Zinema

22 OSTIRALA
17:00 Donibaneko Hiri-baratza
Hiri-baratza lantegi praktikoa
> ORR 48 - Lantegia

17:30 Mendillorri
Fuido magikoa
> ORR 14 - Anai-arrebendako 
familia Lantegia

23 LARUNBATA
10:00 Media Luna Parketa
Ateraldia Media Luna parkera
> ORR 48 - Irteera

11:00 Juslarrocha
Janine Antoni
> ORR 14 - Familiendako Lantegia

12:00 Mendillorri
"La Ratita Presumida" y "El gato con 
botas"
> ORR 5 - Familiendako Antzerkia

17:30 Sanduzelai
Galaxiaren posterra
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

18:00 Mendillorri
“Arratoitxo Maripertxenta” eta 
“Katu Botaduna”  EU 
> ORR 5 - Familiendako Antzerkia

19:00 Kondestablea
La felicidad
> ORR 35 - Zine-foruma

25 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Retrato de una mujer en llamas
> ORR 38 - Zine-foruma

28 OSTEGUNA
18:00 Kondestablea
Cuentos en tono mayor
> ORR 10 eta 32 - Ipuin-kontaketa

29 OSTIRALA
17:30 Milagrosa
Apaingarri beldurgarriak eginen 
ditugu?
> ORR 16 - Haurrendako lantegia

18:00 Juslarrocha
Nola masterizatu abestiak
> ORR 19 - Maker lantegia

20:00 Kondestablea
Microstable: Sagitta; Tesla, el futuro ya 
está aquí; Prosaico
> ORR 25 - Arte-eszenikoak

20:30 Kondestablea
Microstable: Sagitta; Tesla, el futuro ya 
está aquí; Prosaico
> ORR 25 - Arte-eszenikoak

21:00 Kondestablea
Microstable: Sagitta; Tesla, el futuro ya 
está aquí; Prosaico
> ORR 25 - Arte-eszenikoak

30 LARUNBATA
10:30 Iturramako Auzoa
Gimnasia atari zabalean hiri-
gimnasioetan, ingurunearekin 
uztartuta
> ORR 48 - Irteera

12:00 Zabalgunea
A fun Halloween nigth!  EN 
> ORR 10 - Storytelling

12:00 Juslarrocha
Hogar dulce hogar
> ORR 10 - Txotxongilo antzerkia

18:00 Milagrosa
A fun Halloween nigth!  EN 
> ORR 10 - Storytelling

18:00 Juslarrocha
Etxean goxo EU 

> ORR 10 - Txotxongilo antzerkia

30 LARUNBATA 
20:00 Kondestablea
Microstable: El primero; Espejito, 
espejito; Hybrid
> ORR 25 - Arte-eszenikoak

 
20:30 Kondestablea
Microstable: El primero; Espejito, 
espejito; Hybrid 
> ORR 25- Arte-eszenikoak

21:00 Kondestablea
Microstable: El primero; Espejito, 
espejito; Hybrid
> ORR 25 - Arte-eszenikoak

31 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Microstable: El reino invisible; 
Manipulación; Sombrerero loco
> ORR 26 - Haurrendako 
Arte-eszenikoak

12:30 Kondestablea
Microstable: El reino invisible; 
Manipulación; Sombrerero loco
> ORR 26 - Haurrendako 
Arte-eszenikoak

13:00 Kondestablea
Microstable: El reino invisible; 
Manipulación; Sombrerero loco
> ORR 26 - Haurrendako 
Arte-eszenikoak

19:00 Kondestablea
Microstable: Souvenirs; 
Superhombre; Simbiosis
> ORR 27 - Arte-eszenikoak

19:30 Kondestablea
Microstable: Souvenirs; 
Superhombre; Simbiosis
> ORR 27 - Arte-eszenikoak

20:00 Kondestablea
Microstable: Souvenirs; 
Superhombre; Simbiosis
> ORR 27 - Arte-eszenikoak
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6 LARUNBATA 
12:00 Yamaguchi Parkea
Historias niponas
>ORR 49 - Ibilaldi kontatua

18:00 Sanduzelai
Noa uy, uy, uy EU 

> ORR 5 - Familiendako Antzerkia

19:00 Kondestablea
Daguerrotipos
> ORR 36 - Zine-foruma

8 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
El jardín de la alegría
> ORR 39 - Zine-foruma

9 ASTEARTEA
19:00 Mendillorri
Seis puntos sobre Emma
> ORR 43 - Zinema irisgarria

10 ASTEAZKENA
18:00 Milagrosa
Zine arratsalde bat… Natxo Leuzaren 
eskutik
> ORR 19 eta 23 - Masterclass

11 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Irakurketa-talde erraza
> ORR 46 - Irakurketa-taldea

18:00 Mendillorri
3D inmrimatze-materialak eta 3D 
laminadoreen erabilera 

> ORR 19 - Maker lantegia

19:00 Zabalgunea
Zinema Irisgarria, zinema “ikusteko” 
beste modu bat

> ORR 42 - Hitzaldia

19:00 Kondestablea
Arratsalde bat museoan EU 
> ORR 32 - Bisita gidatua

19:30 Kondestablea
Peajes. Clara Ingold
> ORR 29 - Bakarrizketa

2 ASTEARTEA
10:30 Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Lantegia: Gure inguruko 
sendabelarrak
> ORR 48 - Lantegia

12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> ORR 46 - Irakurketa-taldea

17:00 San Joan Bosco
Osasunez zahartzea
> ORR 52 - Lantegia

18:00 Sanduzelai
Retrato de una mujer en llamas
> ORR 38 - Zine-foruma

4 OSTEGUNA
19:30 Kondestablea
Umorea eta Drama. Anastasia 
Bengoechea/ Monstruo Espagueti
> ORR 28 - Bakarrizketa

5 OSTIRALA
17:30 Iturrama
Batzen gaituena
> ORR 17 eta 51 - Belaunaldi-
arteko Lantegia

6 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Har magikoen euria
> ORR 12 - Umetxoendako Lantegia

11:00 Juslarrocha
Dieter Roth

> ORR 14 - Familiendako Lantegia

11:30 Mendillorri
Proiektua, elektronika eta 3D: 
Videowall

> ORR 20 - Proiektua

12:00 Sanduzelai
Noa uy, uy, uy
> ORR 5 - Familiendako Antzerkia

12 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Intsektuekin hiru marran jolasa 
egitea
> ORR 16 - Haurrendako lantegia

17:30 Iturrama
Zuen isla
> ORR 17 eta 51 - Belaunaldi-
arteko Lantegia

19:00 Iturrama
Y después
> ORR 46 - Zine-foruma

13 LARUNBATA
10:00 Aranzadi
Ezagutu Iruñeko hegaztiak. 
Ornitologia-ibilaldia Arantzadin 
barna
> ORR 49 - Ibilaldia

11:00 Mendillorri
Haur ipuinak bisortzea. Lolo eta Rita
> ORR 13- Familiendako Lantegia

11:00 Iturrama
Pintando galaxias
> ORR 13 - Familiendako Lantegia

17:30 Kondestablea
Kamera iluna (argazkia)
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestablea
Una canta, la otra no
> ORR 36 - Zine-foruma

19:30 Iturrama
La Santa Paz
> ORR 30 - Antzerkia

14 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Marla
> ORR 31 - Kontzertua

15 ASTELEHENA
19:30 Juslarrocha
Ezagutu zure bizitza gobernatzen 
duen estrategia
> ORR 44 - Hitzaldia

16 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> ORR 46 - Irakurketa-taldea

18:00 Sanduzelai
El jardín de la alegría
> ORR 39 - Zine-foruma

17 ASTEAZKENA
17:00 Iturrama
Kamishibai
> ORR 49 - Ipuin-kontaketa

18 OSTEGUNA
19:00 Iturrama
Artea eta Lehen Haurtzaroa, 
Begirada Kaleidoskopikoak
> ORR 6 - Mahai-ingurua

19:00 Zabalgunea
Iruñea eta haren hiri senideak
> ORR 42 - Hitzaldia

19:00 Kondestablea
Una tarde en el museo
> ORR 32- Bisita gidatua

19 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Gau izartsua
> ORR 7 - Umetxoendako 
adierzpen artistiko lantegia

20 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
La luna en el jardín
> ORR 8 - Umetxoendako antzerkia

11:00 Iturrama
Galaxiak margotzen EU 
> ORR 13 - Familiendako Lantegia

12:00 Milagrosa
Cuentos de los de antes
> ORR 11 - Ipuin-kontaketa

12:30 Mendillorri
La luna en el jardín
> ORR 8 - Umetxoendako antzerkia

18:00 Zabalgunea
El cuerpo esconde historias
> ORR 11 - Ipuin-kontaketa

20 LARUNBATA 
18:00 Iturrama
Entre recuerdos y ternura
> ORR 50 - Familiendako Antzerkia

19:00 Kondestablea
Documentour
> ORR 37 - Zine-foruma

21 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Mirando a Bach. Beatriz Pomés 
e Igor Sáenz
> ORR 33 - Kontzertua

22 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Thelma y Louise
> ORR 39 - Zine-foruma

23 ASTEARTEA
17:30 Iturrama
Arte- eta zentzumen-
adierazkortasuna umetxoekin
> ORR 7 - Solasaldi teoriko-praktikoa

24 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Pertsona guztiok aberasten gaituzten 
topaguneak
> ORR 50 - Mahai-ingurua

25 OSTEGUNA
18:00 Kondestablea
Sonata de cuentos
> ORR 11 eta 32- Ipuin-kontaketa

18:00 Juslarrocha
Nola egin zure abestiek soinu hobea 
izan dezaten
> ORR 19 - Maker lantegia

26 OSTIRALA
17:30 Iturrama
Naturako sekretuak
> ORR 7 - Umetxoendako 
adierzpen artistiko lantegia

19:00 Iturrama
O los tres o ninguno
> ORR 46 - Zine-foruma

19:30 Kondestablea
Bizitza batean badira bizitza asko. 
Lalachus
> ORR 29 - Bakarrizketa

27 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
Susurros del bosque
> ORR 8 - Umetxoendako antzerkia

12:00 Zabalgunea
El detective mágico
> ORR 11 - Magia

12:30 Mendillorri
Susurros del bosque
> ORR 8 - Umetxoendako antzerkia

17:30 Sanduzelai
Stencil ohialena EU 
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

18:00 Milagrosa
El detective mágico
> ORR 11 - Magia

19:00 Kondestablea
Mur Murs
> ORR 37 - Zine-foruma

19:30 Iturrama
Tartufo Art Decó
> ORR 30 - Antzerkia

28 IGANDEA
10:30 Mendillorri
Una caja, un sueño 
> ORR 9 - Instalazio-lantegia

12:00 Mendillorri
Kaxa bat, amets bat EU 
> ORR 9 - Instalazio-lantegia

17:00 Mendillorri
Kaxa bat, amets bat EU 
> ORR 9 - Instalazio-lantegia

18:30 Mendillorri
Una caja, un sueño
> ORR 9 - Instalazio-lantegia

30 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> ORR 46 - Irakurketa-taldea

18:00 Sanduzelai
Thelma y Louise
> ORR 39 - Zine-foruma

AZAROA


