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DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNAIRAKASLEA / 
ARTISTA

PREZIOA

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
>
Jarduera guztietan parte hartzeko, hiru 
bide hauetako baten eman beharko da 
izena, jarduera bakoitza hasi baino 24 ordu 
lehenago arte. 
- 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, azaroaren 
30a baino lehen eman behar da izena, eta 
abenduaren 1ean egingo da zozketa.

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

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

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. 

- 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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NORAREN SEKRETUA  EU  / EL SECRETO DE NORA  
> 
Nora neskato jatorra, alaia eta eskuzabala da. Bizitza lasaia eta 
atsegina du amatxiren eta Aingeru gelakide eta adiskidearen 
ondoan, biak ere jostetan eta abenturetan lagun. Bizitza errotik 
aldatuko zaio, Gotzon agertzen denean, gelakide berria, harroa, 
maltzurra, handiustea, Noraren mundu lasaia hankaz goratuko 
duena. Neskatoa bere kasa saiatuko da jazarle lotsagabeari aurre 
egiten, eta ez die bere sufrimenduaren berri ematen laguntzen 
ahal diotenei. Sekretuak, ordea, zenbat eta gehiago ezkutatzen 
saiatu, gero eta tematiagoak dira… eta Norak ikasiko du isiltasuna 
ez dela inoiz irtenbidea. 

Antzezlana mahaiko txotxongiloekin egina dago, jatorrizko 
soinu-banda batek lagundurik, eta abestiak zuzenean emanik. 
Lanak era “eskuragarrian eta atseginean” erakusten du eskola-
jazarpenaren arazoa, baina jokabide arbuiagarri horiek gure 
gizartean eragiten duten kezka eta gaitzespena nabarmentzeari 
utzi gabe. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ROSA MARTÍNEZ TXOTXONGILO-ANTZERKIA

 URT 29
   

 12:00 
18:00   EU

 + 5 urte, heldu batek lagundurik. 

 3€. Aurrez izena emanda.

 

 

 HAUR ETA FAMILIENDAKO ANTZERKIA 

HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ ERE GEHIAGO 

FAMILIENDAKO, 
HAURRENDAKO ETA 
BELAUNALDI-ARTEKO 
LANTEGIAK

GABON OSO MUSIKALAK 

UMETXOENDAKO 
ANTZERKIA-DANTZA

LEIHOAK   EU  / VENTANAS
> 
Silba el viento y hace mucho 
frío. Es una noche cerrada. 
Las noticias hablan sobre una 
gran ola de frio, nieve y lluvia. 
Se recomienda no salir de casa 
en los próximos días. La mujer 
está aburrida y contrariada. 
Mientras calienta su taza de 
café se queda ensimismada 
mirando por la ventana. 
Absorta empieza a dibujar con 
el dedo ínABEe sobre el vaho 
de la ventana. La ventana 
cambia de color. Sorprendida, 
prueba con otro dedo. El 
viento silva más fuerte y se 
transforma en una dulce 
sinfonía de instrumentos de 
viento. Un precioso universo 
de peces y cangrejos, rodeados 
de un bosque de anémonas y 
extrañas plantas, surgen en el 
reflejo de la ventana. 

  

Dramaturgia, dirección y 
diseño de escenografía: Jesús 
Nieto. Intérpretes: Rosa A. 
García. Jone Amezaga. Diseño 
de vestuario: Alejandra 
Calderón. Traducción: Juan 
Kruz Igerabide. Música: Pedro 
Girao.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 TEATRO PARAÍSO

 URT 22 
 

 12:00 / 18:00  EU

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

 3 €. Aurrez izena emanda. 

FRANKENSTEIN 
> 
Zergatik erabaki du Frankik, Frankensteinen Munstroak, isolatuta eta 
gizartetik urrun dagoen leku bazter batean bizitzea? Besteengan eragiten 
duen efektuaren beldur da eta txatartegi batean bizi da txatarrazko 
hondakinekin sortu dituen pertsonaia batzuekin, bera bezala zatiekin 
egindako pertsonaiekin.
Baina egun batean, kanpoko mundutik datorren urakan bat bezala, “NI” 
azalduko da; eroa, dibertigarria, ausarta, irudimentsua, ganberro hutsa, 
eta Frankik bizirauteko, bere burua babesteko sortu duen mundua 
hankaz gora jartzeko mehatxua dakarrena. Hasiera batean mesfidantza, 
ziurgabetasuna, enfrentamendua dago. Baina topaketa horrek, 
pixkanaka, jakin-mina, enpatia, konfiantza eta adiskidetasuna ekarriko 
ditu. Kanpotik iritsitako pertsonaia horrek lagundu egingo dio bere 
buruaz harro egoten eta mundura salto egiten bere itxurak besteengan 
eragiten duen efektuari beldurrik izan gabe.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 DIDAU ANTZERKI FAKTORIA

 ABE 11 
 

 12:00 
18:00   EU

 + 5 urte, heldu batek lagundurik. 

 3€. Aurrez izena emanda.
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LAS BUENAS BRUJAS
TITIRIKONTU KONTARI 
>
Ipuin tradizionalak eta egungoak entzuteko saioa da, aztien, 
sorginen eta izaki magikoen gainean, ongia/gaizkia binomioaz 
haratago doazenak. Baba yaga y Vassilisa la muy bella, La bruja 
Maruja, La ciudad del mar, El primer diablo ipuinek eta beste 
batzuek osatzen dute proposamen hau. Ia beti bezala, hainbat 
hizkuntzatan kontatuak: paper-antzerkia, itzalak, pop up 
liburuak, papiroflexia, etab.

 MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO) 

 URT 8 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA  ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 12:00  18:00

 + 4 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda.

THE MAGIC BOOK     EN  
IPUIN-KONTALARIA INGELESEZ 
> 
Once upon a time, when the Egyptians ruled, there was a magic 
book. It was believed that whoever used it in the right way 
could bring people back to life. But if you weren't careful, you 
could summon creatures from a different world. That's what 
an adventurous young boy did. Do you want to know what 
happURTd? 

Aspaldi-aspaldian, egiptoarrek mundua menderatzen zutenean, 
bazen liburu magiko bat. Pentsatzen zen liburu hura erabiltzen 
zuenak jendea berpizteko gaitasuna zuela, baina gaizki erabiltzen 
bazen, beste mundu bateko sorkariei deitzen ahal zitzaiela. 
Horixe egin zuen, hain zuzen ere, mutil arras abenturazale batek. 
Jakin nahi duzu zer gertatu zen? 

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY) 

 URT 15 
 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  MILAGROSAKO CIVIVOXA
 12:00  18:00

 + 3 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda.

KONTATZEN ETA ABESTEN DUENAK 
MAITASUN ETA POZEZ NASKATZEN 
DA   EU / QUIEN CUENTA Y CANTA, 
DE AMOR Y ALEGRÍA SE HARTA.
IPUINKANTARIAK / CANTACUENTOS 
> 
Tralai, tralara, gaur kantatzera 
etorri gara. Eta kontatzera. 
Eta imajinatu, ezagutu eta 
barre egitera, bai eta negar 
egitera ere. Izan ere, Musas y 
Fusasko IpuinKantariak horixe 
dira, bai eta askoz ere gehiago 
ere. Esperientzia musikal 
ederra familia guztiarentzat, 
eta geure doinuen bidez 
ipuin dibertigarriak 
kantatuko ditugu, edota 
ipuin misteriotsuak, ipuin 
pentsarazleak, bai eta 
ipuin eskatologikoak ere. 
Saio musikaduna, formatu 
akustikoan, zuzenean; gure 
haurrak funtsezkoak eta 
ezinbestekoak dira gure saioan. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MUSAS Y FUSAS 

 URT 15 
 

 12:00

 18:00  EU

 + 3 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda.

IPUIN ZAPATEATUAK 
>
Etxean kontatzeko moduko 
istorioak dira, baina ez dugu 
inola ere oinutsik joan behar. 
Lokarriak ongi lotuak eraman 
behar dira zapateatuetarako.

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URT 27 
 

 18:00

 + 4 urte, heldu batek lagundurik.

 Doan. Aurrez izena emanda.

 IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO 

AMONAREN ISTORIOAK   EU  
> 
Berezia zen gure amatxi, magikoa. Bidaiatzea maite zuen berak. 
Sekula ez genuen ezagutu, baina gutun bat bidaltzen zigun 
astero, munduko hamaika istorio kontatzen. Gutunak jasotzeari 
utzi genionean, jakin genuen gure txanda zela. Gitarra eta 
ipuinak gainean hartuta, amonari ikasitako istorioak kontatzeari 
ekin genion. Helburu bat jarri genion geure buruari: herriz herri 
jarraituko dugu, amonarekin topatzen garen lekura iritsi arte! 
Gure bidearen parte izan nahi?

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 AMELI & XIRRIKITUEN JOSTUNEK (AMAIA ETA IRATI)

 ABE 18
   

 18:00

 + 5 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda.

CUENTOS QUE TE SUENAN  
> 
Entzun, entzun… baietz.. 
Lehenago ere entzun 
dituzu, ezta? Oroitzapenak 
dakarkigun doinu horrek 
zuraren eta hariaren soinua 
du, eta beste garai bateko 
istorioetara garamatza; ez 
horren aspaldikoa. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS

 ABE 23 
 

 18:00

 + 4 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda.
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Koloretako kiribilak  
> 
Jauzi handiak eginen ditugu, malguki oso eroek 
eta tenperen kolorearen indarrak gidaturik. 
Zatoz jauzika, zure zain daude! 

 URT 15 

LANTEGIAK: EBOLUZIO-LERROA. 
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.  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA 

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

  

 11:00 – 12:00 

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 4-6 urte, heldu batek lagundurik. 

 4€. Zozketarako aurrez izena emanda.

URTAROAK.  
Negu hotza eta izoztua.  
> 
Negu jauna zuriz jantzi da, 
berokia jarri du eta eskua 
ematen dizu. Ongi etorri, zure 
zain gaude!

 ABE 18 

HAURRENDAKO IPUINAK 
BIRSORTZEA. Nadarín  
> 
Itsasoko zoko galdu batean, 
arraintxo gorri talde bat 
zoriontsu bizi zen; haietako 
bat bakarrik zen muskuilu 
baten maskorra bezain 
beltza. Nadarin zuen izena. 
Leo Lionniren liburuaren 
ondoan eginen dugu igeri, 
itsasoak gordetzen dituen 
misterio ilunak sortzeko eta 
aurkitzeko.

 URT 22 

 FAMILIENDAKO, HAURRENDAKO ETA BELAUNALDI-ARTEKO LANTEGIAK 

FAMILIENDAKO LANTEGIAK 

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 

  

 11:00 – 13:00

 12 leku (6 haur + 6 laguntzaile)

  6-11 urte, heldu batek lagundurik. 

 4€. Zozketarako aurrez izena emanda.

Monotipia-lantegia  EU  / Taller de Monotipias  
> 
Gure konposizioak pintura akrilikoarekin eta kristal batek 
lagundurik transferitzen ikasiko dugu. Aldizkarietako irudiak 
moztu eta konposizio bat sortuko dugu zuhaitz-hosto, soka, eta 
halakoekin, eta paperera aldatuko dugu. Teknika dibertigarria 
eta bitxia da, eta gauza asko erabiltzeko bidea emanen digu: 
aldizkariak, kaleko adarrak, kartoi zati izurtuak…

 URT 15  EU  
 

 URT 29 
 

Vainilla ice cream  
> 
Bainilazko izozkiak gustatzen al zaizkizu? Zatoz 
eta sortu gurekin ore leuna, zeta-antzekoa, 
prest harekin jostatzeko eta izozki goxo-goxoak 
sortzeko!

 ABE 11 

LANTEGIAK: LEHEN HAURTZAROA ETA EBOLUZIO-LERROA  

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

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 

 11:00 – 11:45 

 14 leku (7 umetxo + 7 laguntzaile) 

 24-36 hilabete, heldu batek lagundurik. 

 4€. Zozketarako aurrez izena emanda.
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ANAIA-ARREBENDAKO ZENTZUMEN-ARTEA 
FAMILIARTEAN 
> 
Familiendako lantegi plastikoak 2 eta 6 
urte arteko anaia-arrebentzat, heldu batek 
lagundurik. Artea erabiliz eta sortzen 
diren ukimen, entzumen eta ikusmenezko 
estimulazioen bidez, anaia-arreben arteko 
harremana sustatuko da zentzumenen eta 
artearen bitartez. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA 

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 

 17:30 – 18:30 

 12 leku

  2-6 urte, heldu batek lagundurik. 

 5€ . Zozketarako aurrez izena emanda.

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. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ 

 

 11:00 – 12:15

 10 leku (5 haur + 5 laguntzaile)

  5-10 urte, heldu batek lagundurik. 

 4€. Zozketarako aurrez izena emanda.

Jackson Pollock   EU  
> 
Action paintingaren munduan barneratuko 
gara. Kolore primarioetatik abiatuta, kolore 
berriak aurkituko ditugu. Margoekin eta 
haien mugimenduekin jolastuko gara, margoa 
emateko modu ezberdinak aztertuta. Margoa 
bota eta jaurtiko dugu, dripping eta jolasa 
eginen dugu.

 ABE 18 

Emozio-artea   EU  
> 
Emozioen munduan barneratuko gara hainbat 
artelanen bidez. Artea emozioa baita eta, 
halakoa denez, tresna ahaltsua kontzientzia 
emozionala lantzeko. 

 URT 8 

Koloretako hegaldiak   
> 
Egiezu putz. Iristen zara? Harrapa itzazu, 
margotzen dute? airez, urez eta izotzez 
beterik… erabiltzeko zailak, ausartzen al zara 
haiekin margotzera? 

 ABE 10 

Hatzak gatzarekin  
> 
Harrapatu nahi al duzu zure eskuaren aztarna, 
zure anaiaren oinatza, edota ahaide hurbilen 
batena? Jaiki goiz, hartu gatza eta ekin! 

 URT 14 

Kolorea urratzen  
> 
Lagunduko didazu? Urratu, moztu, zimurtu, 
putz egin, itsatsi… urez eta mugimenduz 
beteriko mihise haluzinagarriak sortuko 
dituzue elkarrekin. Zuen zain gaude!

 URT 28 
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Egutegia sortuko dugu urte 
berrirako gure adinekoekin! 
> 
Lantegi honetan, 2022rako 
gure egutegia diseinatuko 
dugu, collage teknikaren 
bidez. Paretako gure egutegia 
osatuko duten irudiak 
diseinatuko ditugu. Ekarri 
zeure argazkiak! Eskaneatu 
eta langai gisa ere erabiliko 
ditugu!  

 ABE 10 
  

BELAUNALDIEN ARTEKO LANTEGIAK

SORMEN-LANTEGIA GURE ADINEKOEKIN  
> 
Haurrendako eta haien aitatxi-amatxiendako lantegia da. 
Hainbat material erabiltzen ikasiko dugu sormenezko hainbat 
objektu erraz eta era dibertigarrian sortzeko. Gure adinekoekin 
bitxikeriak eta oroitzapen dibertigarriak trukatu eta, aldi berean, 
apaingarriak sortuko ditugu etxera eramateko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 

 

 17:30 – 19:30 

 12 leku (6 haur + 6 laguntzaile)

 6-12 urte, heldu batek lagundurik. 

 4€. Zozketarako aurrez izena emanda.

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

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA 

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO 

 

 17:30 – 19:00 

 10 leku

 6-11 urte. 

 2€ . Zozketarako aurrez izena emanda.

Colormix 
> 
Fluor eta pastel koloreak 
nahasiko ditugu degradatu eta 
funditu paregabeak egiteko, 
mihise gaineko pintura 
akrilikoarekin.

 ABE 18 

Tinta txinatarra eta efektuak    EU  
> 
Tinta txinatarrak paper 
gainean sortzen dituen 
efektuak eta orbanak, 
zuri-beltzezko ilustrazio 
harrigarriak sortzeko.  

 URT 22 

Eguberri apaingarriak sortuko 
ditugu gure adinekoekin! 
> 
Hainbat eguberri apaingarri 
mota sortuko ditugu, 
ezagutzen ditugun materialak 
erabiliz. Birziklatzen ikasiko 
dugu, bai eta gure eguneroko 
bizitzako hainbat gauza 
aprobetxatzen ere 

 ABE 17 
  

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?

 MILAGROSAKO CIVIVOXA ETA 
ZABALGUNEKO CIVIVOXA 

 ISABEL JASO. POMPAELI

 

 17:30 – 19:30 

 8 leku

 6-12 urte. 

 2€ . Zozketarako aurrez izena emanda.

Gure eguberri apaingarriak 
sortuko ditugu 
> 
Izarrak, kanpaiak, gabon 
zuhaitz txikiak, Bizarzuriren 
botak… Koloretako apaingarri 
polit pilo bat modelatuko 
dugu gure gabon zuhaitza 
apaintzeko. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ABE 17 

Eguzki-sistemako girlanda 
> 
Ba al dakizu zein planeta 
dagoen hurbilen eguzkitik? 
Eta zein den handiena? 
Lantegi honetan, eguzkia 
eta planetak moldeatuko 
ditugu, tamainaren arabera 
antolatuak, eta gero, girlanda 
bat eginen dugu planetekin, 
dagozkien hurrenkeran, ezin 
hobea gure logela apaintzeko.  

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 URT 14 

HAUR LANTEGIAK 

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. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 KALIGRAMAK ETA ART CINCO 

 

 17:30 – 19:00 

 8 leku

 6-11 urte. 

 2€ . Zozketarako aurrez izena emanda.

Monotipia  
> 
Ikasi nahi al duzu teknika bitxi hori? Margoa kristalezko matrize 
baten gainean emanen dugu, irudi paregabeak inprimatzeko. 

 ABE 11 

Scratching   EU  
> 
Teknika bitxi horrekin, scrach orriak erabiliko ditugu diseinuak 
sortzeko, arraspatuz, eta kolore ezkutuak azaleratuko ditugu. 
Aurkitu nahi al dituzu?   

 URT 8 
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 GABON OSO MUSIKALAK 

LANTEGIAK LEGOREKIN 
>

 DISCOVERBRICKS

 5-12 urte.

 2€. Zozketarako aurrez izena emanda.

Mozart 
>
Eraikuntza libreko lantegia, soinu-tresnak 
eta nota musikalez beteriko pentagrama bat 
egiteko, eta konpositorearen partituretako bat 
Legoko piezekin birsortzeko. Halaber, egilearen 
Vienako bizitzako irudiak birsortuko dira, bai 
eta kontzertu handi bat ere. Konpositoreak 
berak ondutako musika erabiliko da lantegia 
girotzeko.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 ABE 24 

 11:00-12:30

Vivaldi 
>
Eraikuntza libreko lantegia, konpositorearen 
Lau urtaroak laneko irudiak eta nota 
musikalez beteriko pentagrama bat egiteko, 
eta konpositorearen partituretako bat Legoko 
piezekin birsortzeko. Konpositoreak berak 
ondutako musika erabiliko da lantegia girotzeko. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ABE 27 
 

 11:00-12:30

Beethoven  
>
Eraikuntza libreko 
lantegia, soinu-tresnak eta 
nota musikalez beteriko 
pentagrama bat egiteko, eta 
konpositorearen partituretako 
bat Legoko piezekin 
birsortzeko. Konpositoreak 
berak ondutako musika 
erabiliko da lantegia girotzeko

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 ABE 28 
 

 11:00-12:30

Tchaikovsky 
>
Eraikuntza libreko lantegia, 
hainbat lan birsortzeko, hala 
nola Beltxargen aintzira, edo 
Romeo eta Julieta; halaber, 
nota musikalez beteriko 
pentagrama bat egin eta 
konpositorearen partituretako 
bat Legoko piezekin 
birsortuko da. Konpositoreak 
berak ondutako musika 
erabiliko da lantegia girotzeko 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 29 

 11:00-12:30

Wagner  
>
Eraikuntza libreko lantegia, 
Tristan eta Isolda edota 
Walkirien kabalkada operetako 
irudiak eta nota musikalez 
beteriko pentagrama bat 
egiteko, eta konpositorearen 
partituretako bat Legoko 
piezekin birsortzeko. 
Konpositoreak berak 
ondutako musika erabiliko da 
lantegia girotzeko. 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 ABE 30 

 11:00-12:30
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LANTEGI ARTISTIKOAK 
>

 MARTA AZAGRA

 4-10 urte.

 2€. Zozketarako aurrez izena emanda.

Txotxongiloak sortzea, mozarten Txirula magikoa oinarri 
harturik  
>
Mozarten Txirula magikoa oinarri harturik, 
haurrek beren pertsonaia nagusietako soka-
txotxongiloak sortuko dituzte, gai birziklatuak 
erabiliz. 

• TAMINO, PRINTZE EGIPTOARRA

• PAMINA, GAU ERREGINAREN ALABA

• PAPAGENO, TXORI-GIZONA

• PAPAGENA, TXORI-ANDREA

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 3 URT 

 11:00-12:30

Sinestesia musicart 
>
Vivaldi, Mozart, Bach, Ravel eta Beethoven 
konpositore handien musika-lan klasikoen bidez, 
haurrek askatasunez eta era esperimentalean 
lan eginen dute, entzundakoa koloreen, formen 
eta testuren bidez irudikatuta. Musika nola 
margotu eta bihurtu daitekeen artelan jakiteko 
modu bat. 
Lantegiaren lehen zatian, testuren katalogo 
txiki bat osatuko da, teknika librearekin, hainbat 
material erabiliz. Bigarrenean, berriz, haurrek 
beren konposizioa aukeratuko dute, helburu 
bakar batekin: gozatzea. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 URT 4
   

 11:00-12:30

IKUSKIZUN HANDIAK

BELTXARGEN AINTZIRA 3D 
DANTZA GARAIKIDEKO ETA HIPERMEDIAKO IKUSKIZUNA
> 
Sigfrido nerabe irekia eta konplexurik gabea da, oso ospetsua bere ingurunean, bai eta sare 
sozialetan ere. 
Odette, beltxarga zuria, aldiz, neska isila da, barne mundu oso aberatsa duena, fantasiaz, artez 
eta kulturaz betea. Baina bere garaiko kideen jazarpena pairatzen du, itxura eta izaera arraroa 
eta anakronikoa  dituelako; horregatik, beltxargak bizi diren aintzira batean babestuko da. 
Bien artean ustekabean sortu den amodioak harritu eta nahasi egin du Sigfrido, horrek bere 
irudi sozialaren galera ekar dezakeelako. 
Arrakastaren lorpenak itsutua, teknologiaren erabileran duen abileziaz baliatuko da Sigfrido, 
Odile edo beltxarga beltza sortzeko, hots, neska idealaren holograma bat, Odetteren kopia 
berdin-berdina, baina irudi egokiarekin, eta mundu guztiak onartuko lukeena.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 LARUMBE DANZA

 ABE 27 
 

 18:30

 Guztiondako

 3€. Aurrez izena emanda.

LANTEGI MUSIKALAK 
>

 BEATRIZ POMÉSETA BELÉN OTXOTORENA

 6-10 urte.

 2€. Zozketarako aurrez izena emanda.

Beethovenen Kukua 
>
Ezagutu nahi al zenuke Beethovenen kukua? 
Bazenekien beste konpositore aunitzek 
txorien soinua ere imitatu nahi izan dutela? 
 Leonora eta hirurogei kafe-ale ipuin 
musikaletik abiatuta, Bonngo konpositore 
handiak bere pastoral zoragarrian deskribatu 
dizkigun natur parajeetan eginen dugu hegan 
eta Musikaren Historiako beste txori ospetsu 
batzuk ere ezagutuko ditugu. 
Ipuin honetako protagonistak arrano bat, 
belatz bat, kakatua bat, kuku bat, bele bat, uso 
bat eta sai bat dira. Aukeratu gehien gustatzen 
zaigun txoria eta zatoz gurekin jostatzera. 
Beethoven zain duzu hegan egiteko!   

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 27 
 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA 

 ABE 28 
 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

 ABE 29 
 

 11:00-12:30
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LEONORA ETA 60 KAFE-ALEAK 
IPUIN MUSIKALIZATUA,  BEETHOVENEN 
FIDELIO OPERAN OINARRITUA
> 
Diotenez, baina ez dakigu guztiz 
egia ote den, Beethovenek 
60 kafe-ale hartzen zituen 
egunero gosaritako; hark berak 
zenbatu, usaindu, eho eta 
edaten zituen. Bada, hirurogei 
kafe-ale horiek ipuin musikal 
honetako argudioa osatzen dute. 
Zalantzarik gabe, protagonista 
Leonora da.  
Pizarro sai erraldoi, handiuste 
eta bekaiztiak munduko 
zoko-moko guztietako 
hegaztiak giltzapetu ditu bere 
presondegian. Haien artean, 
Florestan hegaldi zehatz eta 
zorabiagarriak egiten dituen 
belatz birtuosoa, Leonoraren 
laguna. Leonora arrano 
ikusgarria da, bihotz handia 
eta kementsua du. Espetxera 
joan da bere adiskide mina 
askatzeko asmoz. Marcellina, 
asperdurak itzalitako koloreak 
dituen kakatua, eta Jaquino, 
kakatua kolorge horretaz 
erabat maitemindua dagoen 
kukua, Rocco espetxezainaren 
laguntzaileak dira, hots, bele-
izaerarik batere ez duena. 
Aspaldiko elezaharraren 
arabera, uso moko batek 
garraiatutako hirurogei kafe-
alek txoriak askatuko dituzte 
beren kaiola eta espetxeetatik. 
Lortuko ote du Leonora 
adimentsuak Fernanda usoa 
konbentzitzea elezahar ospetsu 
hura bete dadin?  

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 PASADAS LAS 4

 ABE 30 

 18:30

 3€. Aurrez izena emanda.

SCHUBERT BASOAN
ANTZERKI MUSIKALA 
> 
Eskolako irakasle piano zale gazte batek diru arazoak ditu eta 
Van Schober familiak hartu du. Han, Margarita ezagutuko du, 
hots, giltzaria. Ondotik, harreman guztiz berezia izanen dute 
natura maite duten bi kantu zale horiek.  
Schuberten musika melodiatsu eta erromantikoaren bidez, 
ikuskizunak ibilaldi bat proposatzen du Vienako basoan eta 
belazeetan barna, eta publikoa izanen da protagonista. Ikusleek 
izadiaren bidez biziko dute musika. Hain egile ez ezaguna 
(Schubert) ezagutzeko modu hezigarri eta jolasgarria da, oso 
gazte hildakoa, sinfonia bat ere bukatu gabe utzitakoa. Beti 
Beethoven, Bach eta Mozartez mintzatzen gara. Schubertez 
gutxi, ordea. Schubert basoan ikusi eta gero, ikusleen 
pertzepzioa  erabat aldatuko da. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 LA MÁQUINA TEATRO

 URT 2 
 

 18:30

 3€. Aurrez izena emanda.

KLASIKO BITXIAK 
KLOWN – MUSIKA ZUZENEAN
> 
Klasiko Bitxiek ohikoa ez den ikuspuntutik heltzen diote musika klasikoari, lanak 
instrumentu ezohikoekin joz eta ohikoak ez diren jarreren bidez. Kontzertuak 
publiko guztiengana hurbiltzen du musika klasikoa, konplexurik eta beldurrik 
gabe, arlo formalaren hesia hautsita, entzule guztiek unea ederki goza dezaten. 
Proposamen harrigarri eta arras originala da. Klown eta zuzeneko musika uztartu 
dituen ikuskizuna da, programa unibertsal eta oso hezigarria, ezin hobea entzule 
mota guztientzat. 
Nork esan zuen musika klasikoa aspergarria zela? Ekimen honen bidez, pieza 
unibertsalei darien edertasuna gozatuko duzu. Lanak umorearen nahiz 
ustekabearen bidez interpretatzen dira, bai eta instrumentu bitxiek soinuan 
eta berez duten erakarpenaren bidez ere. Honatx haietako batzuk: Bocicleta 
Perifónica, serrucho musical, Vidriolín Copodivarius, Destilarminum Percutente en Do 
para Tres edo El Campanófono Sostenente de Cola.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 LAPSO PRODUCCIONES

 URT 4 

 18:30 

 3€. Aurrez izena emanda.
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MAKER OSTEGUNA: 
IKASGELA IREKIAK

MAKER 
PROIEKTUETARAKO 
DEIALDI IREKIA

 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 urte, edota 14 urtetik beherako haurrentzat, heldu batek lagunduta.

 Izena eman beharra dago.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ABE 16 
IKASI 3D DISEINUA BLENDERREKIN

 URT 20 
3D ESKANEATZEA ZURE MUGIKORRAREKIN 

 

 18:00 - 20:00

 7 Leku

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: 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

 ABE 16  
NOLA NAHASI ABESTI BAT 2 ORDUTAN

 URT 27   
EKARRI ZURE MUSIKA ETA HOBETUKO DUGU! 

 

 18:00 - 20:00

 7 leku

M
AK

ER
 

GU
NE

A

IKASI HAR EZAZU PARTE SORTU ETA EZAGUTU

IKASTAROAK PROIEKTU DEIALDIA 
Urriak 14 > Urtarrilak 16

PROIEKTUEN AURKEZPENA
Urtarrilak 27

MAKER IKASGELA IREKIAK
+

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

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ABE 22  
MASTERCLASS NATXO LEUZAREKIN 

 

 18:00

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. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 7TIK 23RA. 

 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. 

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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LA RISA LISTA

DANZ. DANTZA-
ESPAZIOA  

URTARRIJAZZ

PLEKTRO MUSIKA 
JAIALDIA 

IGANDEKO MUSIKAK 

SARASATEREN 
ONDAREA 

 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 honen xedea da 
pentsatzen duten emakume komikoen erakustaldi eta jai bat, edo komedia 
egiten duten emakume pentsalariena. 

 19:30

 Helduendako

 3€. Aurrez izena emanda.

MICROSHOW
> 
Nire bizitza luzearen 
berrikuspen autobiografiko 
eta mikro poetikoa..

 AJO

 ABE 9 
 

AHOGARSE DE RISA 
> 
Nire bizitza osoan, umoreaz 
baliatu naiz nire familia-
ingurune masifikatuan arreta 
erakartzeko, kontrako eskola-
ingurunean bizirik irauteko, 
lan-ingurune jasangaitz 
aunitzetan amorrua 
disimuluan askatzeko. 
Txisteren bat bururatu zait 
ospitaleko ohe baten oinetan, 
goizaldean, eta gaua esna 
eman ahal izan dut txiste 
horren arrimuan. Duela urte 
batzuetatik hona, umoreak 
nire biziraupen ekonomikoa 
errazten dit, baina beti 
erraztu dit bizitza, termino 
absolutuetan. 

 NEREA PÉREZ DE LAS HERAS

 ABE 13 

JODIDA PERO CONTENTA
> 
Neskatoa nintzela, ez bainaiz gogoratzen inoiz txikia izan 
naizenik, amatxok hauxe proposatzen zidan kalean: jendeaz 
barre egitea. Horrek astelehen-aurpegia du; horrek Tonetti 
ematen du txandalean, etab. Hori urrunetik esaten genuen, inor 
molestatu gabe. Eta gu ere jendea ginenez, eta jendeok ikusmina, 
samurtasuna, irria, desioa eta, batzuetan, beldurra ere, pizten 
dugunez, geure buruaz ere trufatzen ginen. Amatxorengandik 
ikasi nuen zeinen dibertigarria izan daitekeen bizitza, baita 
bortxatua ere; bereziki, emakumeentzat. Izugarri gustatzen zait 
esaten dudanean aita oso currantea zela eta baten bat nire tranpa 
semantiko horretan erortzen denean, tranpa erraz antzekoa: 
bai, gauza batek ez du bestea kentzen. Currantea, tratu txarrak 
ematen zituelako, kurratu egiten gintuelako, koño. Zorionez, 
etxean ez zidaten erakutsi lan egiteak, hau da, lanean esplotatua 
izateak, duin bihurtzen gaituenik: festak, ordea, beti!  
Komedia, diotenez,  tragedia + denbora da. Zenbaitetan, 
hainbeste denbora ere ez da behar. Hori bai, lagunak izanen dira 
ezinbestekoak, edozein kopurutan eta desgenerotan. Irri egiteko 
eta gauza guztietarako. Hementxe ari gara umore nagusiaren 
aurka erneguka, hots, ar zurien umorearen aurka erneguka, 
baina ez soilik politikoki zitala delako, baizik eta baldosak ere 
aspertzen dituelako, errepikapenez eta autokonplazentziaz! 
Behartua zaudenean eustera, birsortzera, zeure burua 
aguantatzera, edota zeure burua berriro gaizki izorratutzat jo 
behar duzunean, ez zara soilik interesgarriagoa, enpatikoagoa, 
sortzaileagoa, baita maiz irrigarriagoa ere. 

 ITZIAR ZIGA

 ABE 21 
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 DANZ. DANTZA-ESPAZIOA 

  URT 12-26 

DanZ dantza garaikideko jaialdia da, erreferentziazkoa, 
Iruñean. Herritarrendako dantza-proposamenak erakusteaz 
gain, dantzaren inguruko topagune eta gogoeta tokia ere bada. 
Aurten, dantza-taldeekin ohiko lankidetzak egiteaz gain (La 
Faktoriarekin, adibidez), egitarauak beste aurrerapauso bat 
eman eta elkarlanerako bidea ireki du bai ATALAK sarearekin 
(Sorkuntza Koreografikorako Mugaz Haraindiko Sarea) bai 
Dantzaz ekimenarekin. Horrenbestez, dantza garaikideko 
ikuskizunek, bitartekaritza koreografikorako lantegiak, 
dantzari buruz gogoeta egiteko topaketa-mahai inguruak eta 
umetxoendako antzerkia-dantza ikuskizun batek osatzen dute 
DanZ’22.

KOREOGRAFIA-LANTEGIA
> 
ATALAK Sarearekin eta 
Dantzaz-ekin elkarlanean

ATALAK Sarea era 
askotako publikoari 
zuzentzan zaio, hots, 
sorkuntza koreografikoaren 
inguruko hizkuntza eta 
proposamenak ezagutu nahi 
duen jendeari. ATALAK 
Sarearekin lankidetzan 
aritu diren hainbat 
artistak proposatutako 
jarraibide eta ariketetatik 
abiaturik, lantegiak ederki 
uztartuko ditu ariketak, 
inprobisazioak eta sorkuntza, 
Euroeskualdean ditugun 
artisten unibertsoaren 
bitartez. 

Lehen saioak gorputzaren, 
mugimenduaren eta 
espazioaren arteko 
harremana izanen du 
ardatz, Carmen Larraz, 
Laida Aldaz eta Matxalen 
Bilbaoren lana abiaburu 
harturik. Bigarren saioak, 
berriz, mugimenduaren eta 
denboraren arteko harremana 
aztertuko du Martin 
Harriagueren eta Miriam 
Pérezen koreografia-lanean.

1. SAIOA

 EMAILEAK: MADDI GAZTELUMENDI 
ETA LAURA G. LATASA 

 URT 18 
 

 19:00-20:30

2. SAIOA

 EMAILEAK: MADDI GAZTELUMENDI 
ETA MARINA ESQUISABEL

 URT 25 
 

 19:00-20:30

 15 Leku

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda.

TOPAKETA-MAHAI INGURUA 
DANTZA, LANBIDE 
> 
Dantza giza adierazpenaren 
forma bat da, bai eta artea 
ere. Horrelaxe ezagutzen 
dugu dantza. Dantzatu eta 
ikuskizunak ikusten ditugu, 
baina aunitzetan, ez gara 
ohartzen zenbat lanbidek 
osatzen duten dantza 
profesionalaren sektorea. 
Mahai inguruan pausatuko 
dugun begiradak hainbat 
oinarri ditu, hala nola 
interpretazioa, koreografia, 
antzoki edo jaialdi bateko 
programazioa, dantza-
enpresa baten kudeaketa 
edo dantza sortzeko espazio 
bat. Oinarrizko galderak 
izanen ditugu abiaburu 
Nafarroako dantza sektoreko 
profesionalei egiteko: Zer 
da dantzari izatea? Zer da 
koreografo izatea? Zer da 
programatzaile izatea? Zertan 
datza kudeatzaile izatea? 

ATALAK Sarearekin eta 
Dantzaz-ekin elkarlanean

 HIZLARIAK: BECKY SIEGEL: 
INTERPRETAZIOA ETA 
KOREOGRAFIARANZKO 
TRANTSIZIOA. CARMEN 
LARRAZ: KOREOGRAFIA, ETA 
PROGRAMAZIOAN DUEN 
ESPERIENTZIA. ELISA ARTETA: 
BERE ARTISTA- ETA KUDEATZAILE-
BEGIRADA UHARTE ZENTROAN. 
FERNANDO SÁENZ DE UGARTE: 
EKOIZPENA, PROGRAMAZIOA, 
KUDEAKETA. LORENZO GARCÍA 
ECHEGOYEN: PROGRAMAZIOA ETA 
EGITURAKETA, ADMINISTRAZIOTIK. 

 URT 26 
 

 19:00

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda.

IKUSKIZUNAK 
SORKUNTZA-PROZESUAK (B ALDEA). 4. BELAUNALDIA
> 
Jendea dantza garaikidean prestatzeko nazioarteko programaren 
barnean, La Faktoriak  eskaintzen duen espazioan ikasleek 
beren ikerketa- eta sorkuntza-prozesuak garatzen dituzte, 
La Faktoriako zuzendaritza-taldeko kide batzuek laguntza 
profesionala emanda. 
Zirriborroak bailiran, saio honetan sorkuntza-prozesua hurbildu 
nahi dugu herritarrengana, hots, ideia batetik azaleratzen den 
une hauskor eta liluragarri hori. Ez da inola ere lan bukatu 
bat, baizik eta lantzen ari diren proposamenak, zertarako eta 
zalantzan jartzeko, nork bere iruzkinak egiteko eta, jakina, 
partekatzeko. 
Hainbat kulturatatik datozen nazioarteko ikasleek bere ikerlanak 
eta sorkuntza-lanak erakutsiko dituzte, banaka zein taldeka, 
publikoarekin solasean aritzeko espazio bat zabalduta. 
Proposamen bakoitza 5 eta 15 minutu artekoa izanen da, 
eta bakoitzak bere unibertsoa dakar, sorta zabala irekiz ildo 
artistikoetan,betiere dantza garaikidea ardatz. 

 LA FAKTORIA CHOREOGRAPHIC CENTER

 URT 12 
URT 19 

 

 19:30

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda. 
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(D)FORMADXS 
> 
<<Hainbat bizitza-formaz eta 
-praktikaz osaturiko funts 
hiperkultural batetik osatzen dugu 
geure identitatea. Anonimoa. (2019)>>

Lana galdera honen emaitza da: 
egiazki ezagutzen ditugu gure 
gorputzak edota onartzen dugu 
geure buruari eman diogun edo eman 
diguten identitatea? 
Izaki disidente bat aurkeztuko dugu, 
eta izaki horrek, bere ibilbidean eta 
garapenean zehar, bere buruaren 
eraikuntza bat esperimentatuko du. 
Sistema nagusi patriarkalak haren 
gogoan nahiz gorputzean eragiten 
duen eraikuntza/manpulazio guztiaz 
kontzientzia harturik. Materia 
mutagarri eta performatikoa, (d)
deformatu eta berriro (d)konstruituko 
dena. 
Sorkuntza-prozesuan eta 
eszenaratzean, mugimenduaren 
introspekziotik lan egiten da, 
inprobisazio- eta jolas-dinamikak 
erabiliz. Engranaje hitza erreferente 
gisa hartuta, Butoh dantzaren 
tresnak erabilita, urbanoa, garaikidea, 
eta lurreko lana, perfomancea 
eta antzerki fisiko/keinuzkoa 
baliatuta, gure izaki disidenteak 
esperimentatuko dituen egoerak 
eraikitzeko. 

Sorkuntza, zuzendaritza artistikoa eta 
koreografia: Nia Torres. Interpreteak/
Dantzariak: Shei Guerrero, Lucas 
García, Mikel Giménez, Nia Torres. 
Musika: Juan Grajales, Siete Catorce, 
Bwoy de Bhajan, Sinjin Hawke. 
Argiak: Toni Morales Vargas. 
Makillajea: Paula Rodríguez, Catalina 
Cáceres. Irudia eta bideoa: Joshep 
Merrick, Marc Costa

 NISHELMA DANTZA-KONPAINIA

 URT 20 
 

 19:30

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda. 

UMETXOENDAKO ANTZERKIA-DANTZA
LEIHOAK   EU  /  VENTANAS
> 
Haizeak txistu egiten du eta hotz handia egiten du. Gau 
beltza da. Albisteek hotz eta elur olatu handi bati buruz 
hitz egiten dute. Ondoko egunetan, etxetik ez irtetea 
gomendatzen da. Emakumea aspertuta eta atsekabetuta 
dago; bere kafe-kikarakada berotu bitartean, leihotik 
begira geratzen da bere baitan bildua, eta leihoaren 
lurrunaren gainean marrazten hasten da hatz 
erakuslearekin. Leihoa kolorez aldatzen da. Harritua, 
beste hatz batekin saiatzen da. Haizeak are txistu 
handiagoa egiten du eta haize-instrumentuek jotako 
doinu gozo bat entzuten hasten da. Leihoaren islan, 
arrain eta karramarro unibertso eder bat agertzen da, 
anemona-baso batez eta landare bitxiz inguratuta.

Dramaturgia, zuzendaritza eta eszenografia: Jesús Nieto. 
Interpreteak: Rosa A. García. Jone Amezaga. Jantzi-
diseinua: Alejandra Calderón. Itzulpena: Juan Kruz 
Igerabide. Musika: Pedro Girao.

 TEATRO PARAÍSO

 URT 22 
 

 12:00 / 18:00  EU

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

 3 €. Aurrez izena emanda. 

 URTARRIJAZZ ’22. HEMENGO JAZZAZ BETERIKO URTARRILA  

TERELA GRADÍN: SINGS CAYMMI 
> 
Proiektu berri honetan, Terela Gradin eta Luis 
Giménez Brasilgo herri musikan barneratu dira Dori 
Caymmi konpositore, gitarrista eta moldatzailearen 
eskutik. Salvador de Bahían jaioa, Dori Caymmik 
disko aunitz plazaratu ditu bakarka eta lankidetza 
ugari ere egin ditu beste artista batzuekin, bai 
konpositore, bai moldatzaile, bai gitarrista gisa.

Brasilen barna eginiko bidaia honetan, Gradin eta 
Giménez, bi-biak, Caymmiren errepertorio zabal-
zabal horretan ibiliko dira, doinuen eta harmonien 
aldetik arras aberatsa. Musikari bikain eta adiskideak 
izanen dituzte agertokian lagun, hots, Jonathan 
Hurtado, Marcelo Escrich eta Juanma Urriza, 
hirurak ere maisutasun handikoak, bestelako 
musika-proiektuetan eta grabazioetan ere lankide 
aritutakoak. 

Terela Gradín (ahotsa); Luis Giménez (gitarra eta 
zuzendaritza musikala); Jonathan Hurtado (pianoa); 
Marcelo Escrich (kontrabaxua); eta Juanma Urriza 
(bateria).

 TERELA GRADÍN

 URT 15 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

KONTZERTUAK  
MAITE IRIARTE: SINTIENTE 
> 
Hainbat bandatan eta musika proiektutan 
parte hartu ondoren –iaz, Zugardi Rag 
Band-ekin entzuteko aukera izan genuen-, 
Maite Iriarte konpositore eta interpreteak 
Sintiente bere musika-proiektu berriko 
kantuak aurkeztuko ditu urtarriJAZZen. 
Maite Iriarte musikaria eta psikologoa 
da, eta musikaren ahalmena eta aplikazio 
terapeutikoak aztertzea du helburu. Jazza 
erreferentziatzat hartuta, askotariko 
genero eta estiloak arakatzen ditu: 
boleroak (arima ukitzen diotenak), bossa, 
swinga, bluesa... Dena ongi doakio, Maitek 
argi baitauka kantuek berek eskatzen 
dutela nola tratatzea nahi duten.

Juan Torres (gitarrak eta koruak); Eduardo 
Casís (bateria eta perkusioa); Jorge 
Perianes (kontrabaxua); eta Maite Iriarte 
(ahotsa eta ukelele)

 MAITE IRIARTE

 URT 14 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.
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ARMÓNICA LE WHISKY: TOOTS 
THIELEMANS MENDEURRENA
> 
Armonika kromatikoak, bere 
moldakortasunagatik, berezko 
kategoria lortu du jazzaren 
bidez, haize-instrumentu gisa 
dituen ezaugarri espresibo 
bereziei esker. Armónica 
le whisky musika-taldeak 
bere abestien eta bertsioen 
errepertorioa eskaintzen du, 
betiere jazzaren ikuspegitik, 
bai eta moldaketa eta 
instrumentazio berriak 
emanda ere.

Kontzertuak Toots 
Thielemans (1922-2016) 
jazzman belgikarraren 
musika omendu nahi du, bere 
jaiotzaren mendeurrenean. 
Thielemansek gitarra eta 
harmonika jotzen zituen 
eta jazzaren mito bihurtu 
zen, jazzaren figura handi 
guztiekin agertokietan 
eta grabazioetan arituta. 
Armonica le whisky 
hirukoteak instrumentazio 
eta eszenaratze berri bat 
aurkeztuko du. Kontzertuan, 
jazzaren hizkuntza 
musikalaren barneko 
moldaketa originalez gozatuko 
dugu, hizkuntza horren 
nortasunaren ezaugarri 
nagusiari lekua eginda: 
inprobisazioari, alegia.

 ARMÓNICA LE WHISKY 
TRÍO: MARCELO ESCRICH 
(KONTRABAXUA), ÍÑIGO SEGURA 
(GITARRA) ETA ÍÑIGO PORTO 
(HARMONIKAK)

 URT 21 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

MOVE QUARTET (ARTETA, RUIZ DE GORDEJUELA, BARRUETA ETA CALLÉN)
> 
MOVEren abiapuntuko ideiak bi kontzeptu zehatz iradokitzen 
ditu. Batetik, aurrerantz eta herri-musika garaikidearen 
abangoardiarantz bultzatzen duten material musikalei 
forma ematea, betiere jazzaren eta beste musika batzuen 
tradizioarekiko grina alde batera utzi gabe. Horren haritik, 
laukote honetako kideek interpretatzeko konposatu eta moldatu 
dira errepertorioko printzak. Bestetik, apaltasunez sortzen 
saiatu nahi dute entzulea sentsibilizatzeko gauza den zerbait, 
bakoitzaren arlotik haratago jotzeko. Bi kontzeptuak bat datoz 
MOVE hitzaren definizioarekin. 

Move (ingelesa): mugitu, eragin
1.a. Pieza bat posizio batetik bestera aldatzea mahai-jokoetan
1.b. Zirrarak eragitea, hunkitzea.

Alberto Arteta (saxo); Íñigo Ruiz de Gordejuela (piano); Borja 
Barrueta (batería); y Javier Callén (contrabajo) 

 MOVE QUARTET

 URT 22 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

NÔ TCHON (GURE LURRA)
MÛ MBANA, JAVIER COLINA, JUAN CARLOS ARACIL ETA JESÚS MAÑERU
> 
Nô tchon bidaia bat da soinu biluziaren mugetara, lur hezearen 
lurrina dariola, milaka urteko zura agerian. Ginea Bissauko 
folklorea abiapuntutzat hartu eta oraindik esploratu gabeko 
lekuetara eramaten duen ospakizuna. Mû Mbana olerkari ginearrak 
instrumentu aunitz jotzen ditu eta, hark gidaturik, proiektu hau 
Lurraren liturgia poetikoan babestua dago. Kiderik egokienak ditu 
abentura honetarako. Javier Colinaren esperientzia eta munta, 
Juan Carlos Aracilen adierazkortasuna eta intentsitatea, eta 
Jesus Mañeruren errespetua eta sormena; bada, horiek guztiek 
inprobisazio, ñabardura, konplizitate eta konfiantzaz beteriko 
sonoritatea marrazten dute. 

Musika bizia, mugarik gabea. Letrak, erritmoa eta doinua sentsazio-
leherketa jorian nahasten dira; horregatik dira kontzertu hauek 
erabateko esperientzia. Besarkada baikorra dira gizateriari; gozamen 
ederra, zentzumenentzat. 

Bolamako uhartean jaioa (Bissáu Ginea), Mû Mbana konpositorea 
eta olerkaria da, eta instrumentu aunitz jotzen ditu. Bere musikaren 
heldutasuna eta jotzen dituen instrumentuak bere musikari- eta 
artista-arimaren isla materiala dira.  

Javier Colina nafarra zalantzarik gabe da gure herrialdeko 
kontrabaxu-jotzailerik onenetako bat, eta arras ibilbide nabarmena 
egin du jazzean eta fusioan. Jazz munduko oso musikari ospetsuekin 
aritu da jotzen, bai eta beste musika molde batzuetan ari direnekin ere. 

Juan Carlos Aracilek zeharkako txirula jotzen du hainbat estilotan: 
klasikoa, flamenkoa, jazz fusioa edo world music. Horrez gain, 
konpositorea, moldatzailea eta koekoizle musikala da parte hartzen 
duen proiektu askotan. 

Jesús Mañeru senezko perkusio-jotzailea da, zehatza eta sentikorra. 
Hamaika itsasotan aritu da itsasketan bela berberekin, hala nola 
flamenkoan, jazzean, hip-hopean, musika klasikoan eta musika 
inprobisatuetan, berezko hizkuntza bat onduta. 

 MÛ MBANA, JAVIER COLINA, JUAN CARLOS ARACIL Y JESUS MAÑERU

 URT 29 
 

 19:30

 3 €. Aurrez izena emanda.

URTARRI-JAM SESSION
> 
Honatx zer den 
Jam session saioa, 
George Frazierrek 
definitu bezalaxe: 
"Tenperamentuan kide 
diren jazz musikarien 
bilera informala, idatzi eta 
entseatu gabeko musika 
beren gozamenerako 
jotzen dutenak". Saio 
horiek egiteko, oinarrizko 
gaiak hautatzen ziren 
eta Jam saioa garatzen 
zen. Normalean, melodia 
nagusia (batzuetan riff bat 
besterik ez) taldean jotzen 
da, eta, ondoren, musikari 
bakoitzak haren gainean 
(edo harmonikaren 
gainean) inprobisatzen 
du. Ikasketa-saioetan 
edo kontzertuetan ez 
bezala, musikariek ez 
dute mugarik, askatasun 
osoz inprobisatzen dute, 
teknikak, estiloak eta 
ideiak aurrez aurre jarrita 
eta berrikuntzak egiten 
arriskatuta.

Oraingo honetan, bertako 
musikari bikain askoek 
gorpuztu eta itxuratuko 
dute Jam session hau. 
Aldi berean, musikariak 
gonbidatu nahi ditugu 
urtarriJAZZ ekimen 
honetan parte hartzera.   

 MUSIKARI GONBIDATUAK: 
DANIEL LIZARRAGA 
(BATERIA), ALBERTO ARTETA 
(SAXOA), RAMON GARCIA 
(PIANOA), MARCELO ESCRICH 
(KONTRABAXUA), LUIS 
GIMENEZ (GITARRA) ETA 
ASIER ARDAIZ (TRONPETA)

 URT 28 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.
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JOHN COLTRANE: JAZZAREN ERRALDOI BAT
> 
John Coltrane azken mende erdian eragin handiena izan 
duen saxofoi-jotzailea da. 40 urte zituela zendu zen arren, 
denbora nahikoa izan zuen jazzaren mundua iraultzeko 60ko 
hamarkada nahasi hartan. Haren ondarea gaur egunera arte 
iritsi da. Gaur egun, gainera, oraindik ere, haren grabazioak 
argitaratzen dira, eta are gehiago handitzen da figura 
paregabearen ospea. Hitzaldian, haren ibilbideari jarraikiko 
zaio, estiloz estilo ondu dituen printzak aletuta: hastapenak, 
Miles Davis-en boskote mitikoan egindako egonaldia eta 
garai modala; bere bidearen azken fasea, free-tik abiaturik 
erabateko musikarantz jo zuena, erabat askea.

 PACHI TAPIZ  

 URT 25 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

ERAKUSKETA
5 URTE DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE 
> 
UrtarriJAZZ ekimenaren bosgarren edizioa dela eta, 
Sanduzelaiko Civivoxen erakusketa bat dago ikusgai. 
Funtsean argazkiak dira, urtez urte hartutakoak, ziklo 
egiazki adierazgarria baita herriko jazza ardatz harturik. 

Argazkietan kontzertuak eta interpreteak ageri dira eta, era 
berean, hitzaldiak eta hizlariak nahiz erakusketa eta liburu 
aurkezpenak, kartelak, tarjetoiak, flyerrak eta esku-orriak. 
Aurtengo edizioan aterako diren argazkiek ere izanen dute 
lekua, urtarriJAZZ bortz urte horien osagarri.

ARA IOVIS QUARTET
> 
Plektro-kontzertua.  Eduardo Pont 
(bandurria 1), Manuel Muelas 
(bandurria 2), Ángel G. Benito 
(lautea) eta Carlos Manjón (gitarra)

Kontzertuak bi zati izanen 
ditu, aski ezberdinak. Lehen 
zatian, Txaikovskiren Intxaur-
kraskagailua suitearen atal batzuk 
emanen dira, talde honetarako 
egokituak. Bigarrenean, berriz, 
plektro-laukoterako egokitu edo 
moldatu diren printza laburrak. 

Ara Iovis Quartet taldearen 
sorrera eta ibilbidea adiskidantzan 
dautza. Ara-Iovis hitzek 
Jupiterren aldarea esan nahi 
dute, eta hortik Aranjuez izena 
heldu da, taldea sortu zen herria. 
Kideek txikitandik ezagutzen dute 
elkar, guztiak ere musika zaleak 
eta musika ikasi zaleak. Taldea 
Aranjuezko Vicente Aleixandre 
Orkestraren baitan sortu zen 
eta, 30 urtetik gora, zailtasun 
tekniko handieneko kontzertuak 
eman dituzte, plektro-musikari 
dagokionez. Behin batean, beren 
bizitzako ahaleginik handiena 
taldera bideratzea erabaki 
zuten, zaletasun handi horrek 
lagunduta, eta guztiz sinetsita 
beren nortasunen arteko 
ezberdintasunek are biziagoa 
eginen zutela beren musika. 
Horrenbestez, talde honen bidez, 
plektro-musikaren gailurra 
gozatuko dugu.

 ARA IOVIS QUARTET  

 ABE 18 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

 PLEKTRO MUSIKA JAIALDIA 

Amigos del Arte Musika Elkartearekin elkarlanean

ERROMANTIKOAK ESPAINIATIK LATINOAMERIKARA
KONTZERTUA: GITARRA BAKARLARIA 
> 
F. Tárrega, S. Brotons, H. Villalobos, A. Barrios, M. M. Ponce 
eta A. Piazzolla musikagileen lanak joko dira.

Andosillan jaioa, Marcos Martín Calahorrako Musika 
Kontserbatorioan hasi zen musika ikasketak egiten, 2018an 
graduatuta. Estatuko eta nazioarteko hainbat lehiaketatan 
parte hartu du. Gaur egun, kontzertuak emateaz gain, 
Nafarroako Goi-mailako Musika Kontserbatorioan ari da 
ikasten. Fernando Maza lutierraren gitarra bat jotzen du.

 MARCOS MARTÍN 

 ABE 17 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

HITZALDIAK
DON PEDRO ITURRALDE
> 
Pedro Iturralde faltzestarra 
2020ko azaroan hil zen. Hainbat 
hamarkadatan, Iturralde eta Tete 
Montoliú Espainiako jazz-musikari 
nagusiak izan ziren. Solasaldian, 
maisuaren figura ekarriko dugu 
gogora, haren ibilbideari jarraituz, 
baina, batez ere, haren musikan 
pausatuta, gaur egun oraindik ere 
erabateko indarra baitu. 

 PACHI TAPIZ  

 URT 11 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

TOOTS THIELEMANS MENDEURRENA
> 
Hitzaldiak Toots Thielemans 
(1922-2016) jazzman belgikarraren 
musika omendu nahi du, bere 
jaiotzaren mendeurrenean. 
92 urtera arte jotzen aritua, 
Thielemansek jazzaren mito 
bihurtu zen, eta jazzaren figura 
eta erreferentzia nagusia izan 
zen harmonikarekin, jazzaren 
nazioarteko figura handi guztiekin 
agertokietan eta grabazioetan 
arituta. 

Haren bizitzari buruzko 
zertzeladak emateaz gain, hark 
ondutako gai garrantzitsu batzuk 
hautatu eta entzunen ditugu, 
haren ibilbide oparoan arreta 
pausatuta, bai eta interpretazioan 
nahiz konposizioan hainbat 
generotan egindako bide 
emankorra aletuta ere. 

 ÍÑIGO PORTO

 URT 18 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda.
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CUENTOS QUE TE SUENAN 
> 
Entzun, entzun… baietz.. 
Lehenago ere entzun 
dituzu, ezta? Oroitzapenak 
dakarkigun doinu horrek 
zuraren eta hariaren soinua 
du, eta beste garai bateko 
istorioetara garamatza; ez 
horren aspaldikoa. 

 PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 ABE 23 
 

 18:00

 + 4 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda. 

IPUIN ZAPATEATUAK
> 
Etxean kontatzeko moduko 
istorioak dira, baina ez dugu 
inola ere oinutsik joan behar. 
Lokarriak ongi lotuak eraman 
behar dira zapateatuetarako.

 PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URT 27 
 

 18:00

 + 4 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda. 

PAULINO OTAMENDI 
GANBERA ORKESTRA
KONTZERTUA  
> 
Paulino Otamendi Ganbera 
Orkestra Iruñeko Artearen 
Adiskideak musika-elkartekoa 
da; elkarte hori plektro-
musika bultzatu eta hedatzeko 
lanetan ari da 1918an sortu 
zenetik, kontzertuak, 
ikastaroak, jaialdiak etab. 
antolatuz. Eta plektro-
instrumentuek musikaren 
historian izan duten eta 
gaur egun duten garrantzia 
ezagutzera emateko lanetan 
aritu da. Errenazimendutik 
gaur egunera bitarteko piezak 
jotzen dituzte, hemengo herri-
musika barne.

 PAULINO OTAMENDI GANBERA 
ORKESTRA  ARTEAREN 
ADISKIDEAK ELKARTEKOA

 ABE 19 
 

 12:30

 Doan. Aurrez izena emanda.

ERAKUSKETA
PULTSU- ETA PLEKTRO-
INSTRUMENTUAK 
> 
Aurreko urteetan bezala, 
Artearen Adiskideak Musika 
Elkarteak pultsu eta plektroko 
musika-tresnen erakusketa 
antolatuko du jaialdiak irauten 
duen bitartean. Kontzertu 
bakoitzaren aurretik eta 
ondotik egonen da bisitagai.  

 ABE 17>19

 IGANDEKO MUSIKAK 

 12:00

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda.

TRANSEÚNTES
> 
Ikus-entzunezko ikuskizun bat da, eta bi elementu nagusi 
ditu oinarri. Batetik, egungo gitarra flamenkoa, baina jazzera, 
folkera eta Josete Ordóñezen musika berrietara hurbilduta. 
Besteak beste, Rosario Flores, Manolo Garcia, Pasión Vega eta 
David Bisbalen ohiko gitarrista da. Bestetik, XX. mendearen 
hasierako zinema.  Izan ere, Buster Keaton, Chaplin, Rene 
Clair Boris Karloff eta zazpigarren artearen beste aitzindari 
batzuen filmetako eszenak ikusiko ditugu, musika-konposizioen 
ilustragarri. Jende guztiarendako film-kontzertu originala.

 JOSETE ORDÓÑEZ, GITARRA

 URT 16 
 

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.

 PABLO SARASATE MUSEO ARETOA 

 ABE 10 
ABE 17 
URT 14 
URT 21 

 

 19:00

 Guztiontzat

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 

 ABE 12 
 

 12:00-12:30 

 25 Leku

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda. 

Ahots espainiarra
> 
Pablo Sarasatek, halaber, saioak gure herrialdeko talentuaren 
erakusleihoa izatea nahi zuen; hori dela eta, haren programetan 
ez zen konpositore espainiarren lanik falta, dela abangoardiakoak, 
dela gure historiakoak. Gure konpositorerik nabarmenenen 
errepertorioa eskaintzeko ideian dago programa hau oinarriturik. 

 BEATRIZ POMÉS, TXIRULA. ALICIA GRIFFITHS, HARPA.

 SARASATEREN ONDAREA 
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 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.

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.

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda.

AGNÈS VARDA: 
BEGIRADA ALDERRAIA

ZINEMAKO EMAKUME 
HEROIAK

IKUSI, ENTZUN, 
TXALO EGIN  

JANE B. POR AGNÈS V.
(JANE B. PAR AGNÈS V.; FRANTZIA; 1988; 94’) 
>  
40 urte bete berri dituen Jane Birkin aktore 
britainiarraren erretratua, elkarrizketen 
collage eta zirriborro bisualen itxurapean. Bere 
bizitza ikasle ingeles bat bezala zehaztean, 
zinema munduan nola sartu zen azaltzen du, 
bai eta ospea nola irrikatzen duen ere, nahiz 
eta gorrotatzen duen glamourrez jantzi eta 
aritzea. Erretratu-film honetan, hainbaten 
paperean agertu zaigu Jane Birkin: Joana 
Arc-ekoa, Calamity Jane, Tarzanen Jane edo 
Gainsbourgen Jane.

 ABE 11 

 19:00 

LAS CIEN Y UNA NOCHES  
(LES CENT ET UNE NUITS; FRANTZIA; 1995; 101’) 
> 
Zinemaren mendeurrena ospatzen duen 
alegia da. Filmean, eskuzabalki esku hartzen 
dute Harrison Ford, Depardieu, De Niro, Jane 
Birkin, Belmondo, Anouk Aimée, Deneuve, 
Delon, Moreau, Lollobrigida, Di Caprio, Martin 
Sheen, Dean Stanton, Léaud eta beste askok.

 ABE 18 

 19:00 

ZI
NE

M
A
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LAS PLAYAS DE AGNÈS  
(LES PLAGES D’AGNÈS; FRANTZIA; 2008; 110’) 
> 
Agnès Varda zuzendariaren dokumental 
autobiografikoa da. Errealizadore frantsesak 
modu kronologikoan arakatzen ditu bere 
oroitzapenak, bere bizitzako argazki, bideo, 
elkarrizketa, emanaldi eta narrazioen bidez.

 URT 15 

 19:00

EL MUNDO DE JACQUES DEMY   
(L’UNIVERS DE JACQUES DEMY; FRANTZIA; 1995; 90’) 
>   
Agnès Vardak bere senarraren bizitzari 
buruz egindako filma da, hots, Jacques Demy 
zuzendari frantses ezaguna. 

 URT 8 

 19:00

VARDA POR AGNÈS 
(VARDA BY AGNÈS; FRANTZIA; 2019; 115’) 
> 
Agnès Vardaren dokumental honek zuzendari 
gisa duen esperientzia azaltzen digu, hark 
berak “zinema-idazkera” esaten dionaren 
gaineko bere ikuspegia emanda, Pariseko 
Rue Daguerretik Los Angeles eta Pekinera 
bidaiatuta.

 URT 29 

 19:00

CARAS Y LUGARES 
(VISAGES VILLAGES; FRANTZIA; 2017; 90’) 
> 
Agnès Varda zuzendari beteranoaren 
eta JR (Jean René) hiri-artista grafiko eta 
argazkilariaren arteko lankidetza. René gazte 
frantsesa bere lan bisual ikusgarriengatik da 
ezaguna. Hots, esku-hartze grafiko izugarriak 
dira, mundu osoko hainbat hiritako kale eta 
teilatuetan onduak.

 URT 22 

 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.

  ZIKLO-KOORDINATZAILEA: MARÍA CASTEJÓN 

 18:00

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda.  

AMERRIKA (AMREEKA) 
CHERIEN DAVIS. AEB. 2009. 96'. 
KOMEDIA DRAMATIKOA. IMMIGRAZIOA. 
KULTURARTEKOTASUNA
> 
Muna Zisjordaniako kontrol guneen artean 
bizi da. Ezkontzaren porrotak arrastoa 
utzi dio eta, horregatik, izugarri pozten da 
lan eta bizileku baimena lortzen duenean 
AEBra semearekin (Fadi) joateko. Munaren 
ahizpak, senarrak eta hiru alabek Illinoisko 
etxean hartu dute. Han, bizimodu berriari 
ekin diote, betiere Ekialde Ertainarekin 
zerikusia duen guztiaren susmoaren 
kontra borrokan, Irakeko inbasioa gertatu 
eta gero. Oso istorio beharrezkoa da, 
biziaren eta tolerantziaren aldekoa baita. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 13 
 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 ABE 21 

MEMORIAS DE ÁFRICA (OUT OF AFRICA) 
SYDNEY POLLACK. ESTADOS UNIDOS. 1985. 160’. DRAMA. 
ROMANCE. AVENTURAS 
> 
XX. mendearen hasieran, Karen, hau da, 
Isak Dinesen idazle danimarkarrarengan 
inspiratutako pertsonaia, komenientziaz 
ezkontzen da Blixen baroiarekin eta Kenyan 
kokatzen dira, kafe sailak ustiatzeko. Karen 
maiteminduko da hala lantzen duen lurraz nola 
Afrikako jendeaz.  Denys Finch-Hattonekin 
duen amodioa zinemako historiaren maitasun 
istoriorik ospetsuen eta sakonenetako bat 
da. Film klasiko hau berreskuratu dugu, 
emakumezko pertsonaia abenturazale eta 
sutsua gogoratzeko, publikoaren gozagarri. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 27 
 

 17:30
* GABONETAKO SAIO BEREZIA

YO, TONYA (I, TONYA) 
GRAIG GILLESPIE. AEB. 2017. 121’. DRAMA BIOGRAFIKOA 
> 
Tonya Harding 80ko hamarkadaren bukaerako 
patinatzailerik ospetsuenetako bat izan zen. 
Gizarte klase apalenetan jaio eta hazia, amaren 
indarkeriari egin beharko dio hasieran aurre, 
eta gero, bikotekidearenari. 1994an, Nancy 
Kerrigani egin zioten eraso, hau da, Tonyaren 
Neguko Joko Olinpiarretako aurkari nagusiari. 
Tonyaren inguruko jendea dago susmopean; 
handik aitzina, bere bizitza ez da berbera 
izanen. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URT 10 
 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 URT 18 
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HITZALDIAK 

ZABALGUNEAZ MINTZO

Antzerkia Iruñean, Gayarre antzokia EU    
> 
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

 ABE 16 
 

 19:00

Hitzaldia online eskuragarri www.pamplonaescultura.es webean, 
abenduaren 23tik aurrera  EU   

 IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN  

ENSANCHE I ZABALGUNEA

Retina Navarrarekin elkarlanean. Irisgarritasun unibertsalaren programa

 Helduendako

 Doan. Aurrez izena emanda.

ZINE-EMANALDIAK

AUDIO-DESKRIBAPENEKO  SISTEMADUN  DVDA  

23F 
CHEMA DE LA PEÑA. ESPAINIA 2011. 105’ THRILLERRA  
> 
1981eko otsailaren 23ko estatu kolpe saiakerak 
arrisku gorrian jarri zuen Espainiako 
demokrazia. Hura Diputatuen Kongresua 
hartuz hasi zen. Tejerok eta haren gizonek 
diputatuak bahiturik zeuzkaten bitartean, 
erregea, bere bulegoan, armada kontrolatzen 
saiatzen ari zen, bai eta indar zibilak antolatzen 
ere. Erdian, berriz, sare konplexua benetan, eta 
Milans eta Armada hariak mugitzen. Bitartean, 
Espainia osoa irratiari eta telebistari itsatsia. 
Filmak hiru kolperen istorioa dakar: Milansena, 
Armadarena eta Tejerorena. Kolpeak porrot 
egin zuen, Tejero ulertzen hasi zenean bera 
erabili egin zutela.

 URT 11 
 

 19:00

LOPE 
ANDRUCHA WADDINGTON. ESPAINIA. 2010. 100’ DRAMA   
> 
Lope de Vega (1562-1635) poeta eta 
dramaturgoaren biopica. 1588an girotua dago, 
Lopen bi emakumeren artean aukeratzera 
behartua dagoenean; batek laguntza eman 
diezaioke bere karreran garaile ateratzen; 
bestea, berriz, egiazko maitasunaren irudia 
da. Dena hasten da soldadu gazte bat XVI. 
mendeko Madril hartara itzultzen denean 
gerratik. Hiria eraikitzen ari dira. Ehunka 
gazte bezala, oraindik ere ez du garbi zer bideri 
jarraitu nahi dion. Bere kezken eta asmoen 
alde borrokatzen den bitartean, bi emakume 
gurutzatuko zaizkio bizitzan. Bata liberala eta 
enpresaburu arrakastatsua; bestea, noblea, 
ameslaria. Bizkitartean, justizia atzetik dauk 
segika, espetxeratzen dute, eta sikarioek 
mehatxu egiten diote, harik eta Lisboara ihesi 
joatea lortzen duen arte. Han, kaian, inoiz 
itsasoak zeharkatu dituen itsas armadarik 
ahaltsuena osatzen ari da.

 ABE 14 
 

 19:00
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  Doan. 
Aurrez izena emanda.  

AUTOEZAGUTZA ETA 
GARAPEN PERTSONALAL 

DENBORAREN 
KUDEAKETA ETA BIZI-
KALITATEA

 DENBORAREN KUDEAKETA ETA BIZI-KALITATEA 

 AUTOEZAGUTZA ETA GARAPEN PERTSONALA 

GATAZKAK, ZURE BURUA HOBETO EZAGUTZEKO ABIAPUNTU GISA   EU

> 
Pertsonen arteko desberdintasunek eragiten dituzten gatazkak, 
pertsonal garapenerako aukera bikaina bezala ikusten saiatuko gara.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MIREN CIA. COACH, HEZITZAILEA ETA ORIENTATZAILEA

 ABE 13 

 19:30

DENBORAREN KUDEAKETA 
LEHENTASUN KONTUA DA 
> 
Zenbat aldiz entzun duzu 
"ezin dut hau egin astirik 
ez dudalako"? Nik diotsut 
denbora kontua ez dela, 
lehentasunak baizik. Geure 
buruari ematen dizkiogun 
aitzakiak eta justifikazioak 
arakatzea funtsezkoa da gure 
energia eta gure denbora non 
eta nola bideratzen ditugun 
ikusteko.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 MIREN CIA. COACH, HEZITZAILEA 
ETA ORIENTATZAILEA

 25 URT 

 19:30

DENBORA GALTZEAK DAKARTZAN 
ONURA PSIKOLOGIKOAK  
> 
Gure egungo bizimoldean 
denbora optimizatu behar da. 
Gizartearen presioak eraginik, 
produktiboak izan behar 
dugu; horregatik, minutu 
bakoitza aprobetxatzen 
ez badugu, errua eta 
harra agertzen dira. Dena 
dela, erlojuaren kontra 
borrokatzeari uzten ikasteak 
onura psikologiko aunitz izan 
ditzake. Kontua ez da denbora 
galtzea edota lanari jaramon 
ez egitea, baizik eta astean 
hainbat une prokrastinaziora 
bideratzea. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 CRISTINA GONÇALVES

 URT 11 

 19:30

LEHENETSI, DENBORA 
IRABAZTEKO 
> 
Denbora gehien galarazten 
diguten gauzen artean 
lehenesten ez jakitea da. 
Egungo gure bizimoduak 
“pilotu automatikoan” 
garamatza zeregin batetik 
bestera, egiten dugunaz 
ohartu gabe, eta horrek 
azkenean estresa eragiten 
digu, bai eta denbora galdu 
izanaren sentsazio handia 
ere. Horretaz kontzientzia 
hartzea eta, horrela, era 
kontzientean lehenetsi ahal 
izatea, funtsezkoa da gure 
denboraren kudeaketaren 
agintea hartzeko eta guk 
erabaki bezala erabiltzeko. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ESTHER VALLS

 ABE 14 

 19:30

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 BEATRIZ CANTERO

 ABE 16 
URT 13 

  

 11:00-12:00

 Helduendako

IRAKURKETA TALDEAK

 KULTUREN ARTEKO 
BIZIKIDETZA-ZIKLOA 

 IRAKURKETA TALDEAK 

IRAKURKETA-TALDE BARNERATZAILEA 
> 
Irakurketa-talde inklusiboa, 
hamabostean behingoa, helduentzat, 
oro har, eta desgaitasun intelektuala 
edo Down Sindromea duten 
pertsonentzat.

Nafarroako Down Sindromea 
Elkarteko profesionalek dinamizatua. 
Virginia Senosiain Sanchez aktore 
eta antzerki-irakasleak lagundurik. 
Homeroren La Odisea liburua 
irakurriko da irakurketa errazean.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ABE 14 
URT 11 
URT 25 

  

 12:00 – 13:00

 Helduendako

 KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZA-ZIKLOA 

ELKARTASUNA ERAIKITZEN

FLORES DE PAPEL 
TEATRO  
>
Evaren mundua eraldatzen da, El Merluza etxean sartzen zaionean. Bi 
pertsonaia horien arteko harremanak galdera bat eragin digu: noraino 
aldatuko ote genuke gure bizimodua? Beto da El Merluza, eta Eva, 
berriz, Eva da? Klase sozialen ikuspegi bat, eta nola eragiten dion gure 
bizimoduak beste pertsona batzuenari. 

Lan hau galderak eragiteko sortu da. Antzezlana ikusi ondoren, 
foro txiki bat antolatuko dugu zure iritzia emateko. Ikuskizun hau 
elkarteokin batera sortu da: Mugarik Gabe Nafarroa, SODePAZ, SOS 
Arrazakeria eta REAS.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ANTZEZLANA RAKEL CUARTERO CASIMIROREN ETA CRISTIAN ALDUNATE ARENASEN 
ESKUTIK. ONDOREN, SOLASALDIA HIZLARIOKIN:  LAURA PUERTAS ORTIZ, JAVIER 
ÁLVARO PASTOR -TEATROLARI- ETA ANA VILLANUEVA MARTÍNEZ -MUGARIK GABE 
NAFARROA-.

 ABE 10 

 19:00

 +13 

 3€. Aurrez izena emanda. 

ANTZERKI SOZIALEKO 
LANTEGIA  
LANTEGIA 
> 
Hasteko eta bat, 
azalduko da 
antzerkiaren bidez 
kontzientzia bilatu 
daitekeela, baita tresnak 
eman ere. Hortik 
abiatuta, taldeak zer 
gai landu erabaki eta 
proiektu bat garatuko 
du, horretarako ekitaldi 
bat egiteko. Lekua, 
ekintza mota eta zer 
ondorio izan ditzakeen. 

Ekintza horrek ez du 
zertan gertatu, baina 
prozesuaren sormen-
aldea ikusiko dute. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 JAVIER ÁLVARO PASTOR 
ETA LAURA PUERTAS ORTIZ

 ABE 9 

 19:00-20:30 

 16 Leku

 Doan. Aurrez izena emanda. 
* LANA IKUSTERA JOATEN 
DIREN PERTSONEI ZUZENDUA 
DAGO, ANTZERKI SOZIALAREN 
APLIKAZIOAN INTERESA 
DUTENEI. 

Teatrolari, Mugarik Gabe Nafarroa, SOS Arrazakeria, REAS eta SODePAZ erakundeekin elkarlanean. 
Tejiendo Solidaridad - Auzotik Mundura proiektua, Iruñeko Udalak finantzatua. 
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MIGRATZEA: 
BIZITZA DUINTASUNERAKO ESKUBIDEA

ALBOANek antolatua, CEAR-Navarra, Asociación SEI, Acción 
Contra la Trata eta Centro Lasa erakundeekin elkarlanean. 
Nafarroako Gobernuak finantzatua.

Informazio gehiago www.alboan.org web gunean

 Doan. Aurrez izena emanda. 

MIGRATZAILEEN ESKUBIDEAK DEFENDITZEA

Migrazioari eta aterpeari buruzko jardunaldien lehen eguna, gizartegintzan, hezkuntzan eta 
administrazio publikoetan diharduen jendeari zuzenduak, bai eta gaian interesa duen edonori ere.

 “GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA”” 
AURKEZPENA 
> 
Helena Malenoren eskutik. Ikerlaria, 
migrazioetan aditua, giza eskubideen 
ekintzailea eta defendatzailea. Caminando 
fronteras taldeko kidea. Mujer de Frontera 
liburuaren egilea.

“GIZA MUGIKORTASUNA GENERO-IKUSPEGIAREKIN 
LAGUNTZEA” 
MAHAI INGURUA 
> 
Parte-hartzaileak: 

- ODÖS programa (Kordoba): ekimen pilotua 
da, hainbat esparrutako erakundeak eta 
eragileak ari dira koordinaturik trantsituan 
diren emakumeak eta haurrak lagundu eta 
babesteko.

- Acción Contra la Trata (Nafarroa): elkartea 
sortu da, emakume eta neskatoen sexu-
esplotaziorako salerostearen aurka 
borrokatzeko, bai tokian-tokian, bai estatuan, 
bai nazioartean. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 14 

 9:45-13:30

“INGURUMEN DESPLAZAMENDUA, LURRALDEA 
BIZIGAITZ BIHURTZEN DENEAN” 
MAHAI INGURUA 
> 
Ingurumen-hondamenak, gertakari naturalek 
eta natur baliabideen erauzketa neurrigabeak 
eragindako hondamendiek… milioika jenderen 
desplazamenduak eragiten dituzte, etxeak 
uztera behartuta. 

Parte-hartzaileak:

- Nuria Ferré, Eragin eta Partaidetza Sozialeko 
teknikaria. CEAR-Madril.

- Lurraldearen eta natur baliabideen 
defendatzaileen lekutasunak.

*Atsedenaldiaren ondotik:

Migrazioari, aterpeari eta kulturartekotasunari 
buruzko lekukotasunak. Ahozko kontakizun 
labur eszenikoa,  Cruz Nogueraren eskutik. 
Zuzendaria, idazlea eta aktorea.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 15 

 9:45-13:15

“MIGRAZIO KLIMATIKOAK: BABESA, IKUSGAITASUNA 
ETA ESPARRU JURIDIKOA” 
AURKEZPENA 
> 
Susana Borrásen eskutik. Ikerlaria. Nazioarteko 
Zuzenbide Publikoko eta Nazioarteko 
Harremanetako irakaslea. Tarragonako 
Ingurumen Zuzenbide arloko Ikastegiko kidea  
(CEDAT). Migraciones climáticas proiektuko 
zuzendaria

MIGRAZIOA, INGURUMENA ETA KLIMA-ALDAKETA 

Jardunaldien bigarren eguna, giza mugikortasun behartua zer arrazoik eragiten dituen aztertzeko. 
Zehazki, klima-aldaketarekin eta ingurumenaren nahiz natur baliabideen defentsarekin lotutako 
arrazoiak dira. 
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"IRAGAITEAK, ANIZTASUNA ETA HERRITARTASUNA: GIZARTE MODERNOETAN 
BIZIKIDETZA PENTSATU ETA BULTZATZEA" 
AURKEZPENA 
> 
Rubén Lasherasen eskutik. Soziologian doktorea, irakaslea eta 
ikerlaria ALTER-Ikerketa Taldean, Soziologia eta Gizarte Laneko 
sailean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP).

"KULTURARTEKO GIZARTEAK ERAIKITZEKO ERRONKAK ETA ESTRATEGIAK…” 
MAHAI INGURUA 
> 
…administrazio publikoetan. Patricia Ruiz de Irizar. Migrazio 
Politikarako zuzendari nagusia. Nafarroako Gobernua.

…hedabideetan. 

…gizarte zibil antolatuan. Mary Tere Guzmán. Alboan Fundazioko 
zuzendariordea.

*Atsedenaldiaren ondotik:

Migrazioari, aterpeari eta kulturartekotasunari buruzko 
lekukotasunak. Ahozko kontakizun labur eszenikoa,  Cruz 
Nogueraren eskutik. Zuzendaria, idazlea eta aktorea.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 16 

 9:45-13:30

ZUMURRUEN KONTRAKO 
ERAGILEAK: 
¡QUE NO TE PONGAN DE MAL RUMOR!
GAZTEENDAKO LANTEGIA 
> 
ALBOANek antolatua, 
Nafarroako Gobernuarekin 
elkarlanean 

Deseroso al zaude beste 
jatorri batzuetako jendearen 
kontrako hitzak entzuten 
dituzunean? Sumindu eta 
senetik ateratzen zara hitz 
horien kontra egiten saiatzen 
zarenean arrakastarik gabe? 

Zurrumurruen kontrako 
estrategiak estereotipo eta 
aurreiritzietan oinarritutako 
zurrumurruen kontra egin 
nahi du, arrazakeria eta 
bazterkeria eragiten dutelako. 
Behar diren tresnak jarri 
nahi ditu eskura jarrera 
kritikoa eta bestelako 
diskurtsoak sortzeko, 
kultur aniztasunaren balioa 
nabarmentzen aldera.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ZURRUMURRUEN AURKAKO 
NAFARROAKO SAREA

 ABE 18 

 10:00 - 14:00

 17 leku 

 16-21 urte

MIGRAZIOA ETA KULTUR ANIZTASUNA: 
GIZARTE BERRIAK SORTZEN
Migrazioari eta aterpeari buruzko jardunaldien hirugarren eta azken 
eguna. Jendearen trantsituak eta mugikortasunak eragiten duten 
kultur aniztasunari eskainiko diogu eguna, bai eta gizarteko esparru 
guztietan agertzen diren erronka eta eginkizunei ere. 

”EL PASO” 
ANTZERKI TXIKIA ETA SOLASALDIA 
>
ALBOANek antolatua, Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean 

Bikote bat irin-edukiontzi baten barnean ari da bidaiatzen, 
Europako muga bat zeharkatzen saiatuta. 

Antzezpen laburra, Euri Artea antzerki-taldearen eskutik. 
Lana Hesiaren bestaldeko historiak proiektuaren barruan dago, 
Alboanek eta Ellacuria Fundazioak babestua. Helburua da 
jendea sentsibilizatzea milaka pertsonak bizi duten migrazioaren 
gainean, eta begirada berriak ematea.

Antzezpenaren ondotik, solasaldia antzezleekin.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 15 

 18:00

“EVBUEBO ES EL CIELO”
LIBRES PARA SOÑAR DISKO-LIBURUAREN ANTZEZPENA 
>
ALBOANek antolatua, Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean 

Taldekideok, gure bihotza zabalduta, gure bidaia bizitzera 
gonbidatzen zaituztegu. Bidaia bat basamortuko hareetan 
barna, Mediterraneoko txalupa arras jendetsuetan zehar, 
urrutiko janarien usainetan, hizkuntza zahar baina bizidunetan, 
itxaropen galdu baina berriro aurkitutakoetan. Bizitza 
apartekoak, bizitza arruntak, ahaleginez beteriko bizitzak, bere 
edertasun gordinean.  

Kontakizun irakurriak, lekukotasunak, mezua zabaltzen duten 
perfomanceak, zuzeneko musika eta mugimendua. Emakume-
talde honek horiek oro erabiltzen ditu bere azken sorkuntza-
lanean. Ekitaldiaren ondotik, solasaldia protagonistekin. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 LAS PODEROSAS (ACCIÓN CONTRA LA TRATA-ACT)

 ABE 16 

 18:00

MIGRAZIOAK
 Gratuito. Con inscripción previa.

BIZITZEKO IHES EGIN. KRIMEN 
ANTOLATUAREN AURREAN 
BABESTEKO ALIANTZAK 
ERAIKIZ 
AURKEZPENA 
>
CEAR Nafarroa-rekin 
elkarlanean

CEAR Euskadik ekimen 
hau sortu du. Helburu 
nagusia da indarkerietatik 
ihes egiten dutenen 
nazioarteko babes 
eskubidea defenditzea. 
Ekimenak hainbat 
emaitza eragin zituen; 
besteak beste,  gaiari 
buruzko txosten 
bat, hots, “Krimen 
antolatuak eragindako 
desplazamendu 
behartuak Hondurasen 
eta El Salvadorren”, 
eta Susanna Martínen 
“Irse o morir” komikia. 
Lanak, zehazki, krimen 
antolatuaren jazarpenetik 
biziraun dutenen istorioak 
kontatzen ditu, bai eta 
erbestean izan dituzten 
bizipenak ere. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ITZIAR CABALLERO, 
IKERLARIA - CEAR EUSKADI. 
ALEXANDRA BERMÚDEZ, 
PROIEKTU TEKNIKARIA, CEAR 
NAVARRA

 ABE 14 

 18:30

 +18
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MIGRAZIOEI BURUZ JASOTZEN DITUGUN INFORMAZIOEN AZTERKETA KRITIKOA
HITZALDIA 
>
Migrazio Politiken Zuzendaritza Nagusiak antolatua, Rioja Acoge

erakundearekin elkarlanean

Yanitza Torres Inmigrazionalismo proiektuko kazetari eta teknikariaren 
hitzaldia. Migrazio-fenomenoari buruzko informazio-tratamendu egiazkoa, 
koherentea eta zorrotza sortzen laguntzea du helburu. Honetarako, diskurtso 
xenofoboa, alarmista, alboratua edo gorrotoaren eta diskriminazioaren eragile 
batetik alderatzen den ikuspegia beharrezkoa da. Honela. Disziplina-anitzeko 
profesional-talde batek migrazioari buruz argitaratutako informazioak 
aztertzen ditu.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 YANITZA TORRES (KAZETARIA). INMIGRAZIONALISMO PROIEKTUA. RIOJA ACOGE ELKARTEA

 ABE 17 

 19:00-20:00

BIZITZEKO IHES EGIN BEHAR-HUIR PARA VIVIR
ERAKUSKETA  
> 
Enpatia-ariketa bat. Harreraren aldeko aldarria

Nafarroako argazki-kazetaritzako lau 
profesionalen begiradaren bidez, errefuxiatuen 
ibilbidea ulertuko dugu: nondik eta zergatik 
ihes egiten duten, zer oztopo aurkitzen dituzten 
bidean, eta zergatik merezi duen bizitza 
arriskuan jartzea bizia salbatzeko. 

Argazkiak: Iván Benítez, Unai Beroiz, Dani 
Burgui eta Maite H. Mateo

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MIGRAZIO POLITIKEN ZUZENDARITZA NAGUSIA. 
NAFARROA KOLORETAN.

 ABENDUAREN 7TIK 20RA

...ETA ZIKLOAREN OSAGARRI, ZATOZ GURE ERAKUSKETAK IKUSTERA...

PROIEKTU MUSIKALA: GURE AHOTSAK
ERAKUSKETA  
> 
Gure ahotsak proiektu musikala joan den 
udaberrian egindako lanaren fruitua da. 
Ikusgai dago soinu-, irrati-, esperimentazio- 
eta narrazio-konposizioekin batera, betiere 
eguneroko objektuekin, elektronikarekin eta 
3D inprimatzearekin uztartuta. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 7TIK 23RA
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CMY¿K?. 
>
AITOR RAZKIN
Erakusketak ardatz du Aitor Razkin artistak akats batetik abiatuta 
erabiltzen duen sormen-prozesua. Harri baten xehetasunezko argazki 
bat kuatrikromia fidel bat erreproduzitzen saiatzen denean hasten da 
proiektua. Prozesu horretan, artistak akats bat egiten du eta, horren 
ondorioz, kolorez nahiz tramaz osaturiko irudiak sortzen dira. Hori dela 
eta, errealitateari fidel zaion hasierako ideia baztertu eta abstrakziotik lan 
eginen du. 

CMY ¿K? da Aitor Razkinek, lehen irudi distortsionatu horren ondotik, 
eginen duen esperimentazioaren emaitza. Ezustean agertzetik, 
konposizio horiek nahita bilatzera pasatuko da. Erakusketan, 
egilearen sormen-prozesua ikusiko dugu; zirriborroak, probak, eta 
esperimentazioak zer ondoriotara bideratuko duen.   

Artistak formatu handiko eta kolore bizietako serigrafiak erakutsiko 
dizkigu. Ihes egiten du argazkiak eskaintzen duen figuraziotik, baina 
kuatrikromia bat egiteko behar diren koloreak errespetatuko ditu. Irudi 
horiek orban ahaltsuak dituzte, horiak, zianak, magentak, erakusketaren 
bizigarri, kolore beltza bigarren planoan utzita baina guztiz baztertu gabe.  

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 URTARRILAREN 3TIK 31RA

 09:00 – 14:00 / 17:00 -21:00

BIZITZEKO IHES EGIN BEHAR-HUIR PARA VIVIR- 
ERAKUSKETA
>
Enpatia-ariketa bat. Harreraren aldeko aldarria

Nafarroako argazki-kazetaritzako lau profesionalen begiradaren bidez, 
errefuxiatuen ibilbidea ulertuko dugu: nondik eta zergatik ihes egiten 
duten, zer oztopo aurkitzen dituzten bidean, eta zergatik merezi duen 
bizitza arriskuan jartzea bizia salbatzeko. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 MIGRAZIO POLITIKEN ZUZENDARITZA NAGUSIA. NAFARROA KOLORETAN.

 ABENDUAREN 7TIK 20RA
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EMAKUMEAK ETA ZAINKETAK  
ERAKUSKETA
> 
Irudi historikoak daude ikusgai, bai zainketen arloa bai 
zainketek munduari eusteko betetzen duten eginkizuna 
ikustarazteko. Erakusgai daude, halaber, emakumeek eta 
zainketek mendez mende izan duten eginkizunaz gogoeta 
egitea proposatzen diguten irudiak.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 13TIK 30ERA

10 URTE IRUDIETAN
ARGAZKI-ERAKUSKETA 
>
Milagrosako Civivoxa 2011ko martxoan ireki zenetik hona 
egindako jardueren argazki hautatuak. Aurtengo martxoan, 10 
urte bete dira gizarte eta kultur arloko jarduera hasi zenetik. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

 ABENDUAREN 31RA ARTE 

5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE 
> 
UrtarriJAZZ ekimenaren bosgarren edizioa dela eta, 
Sanduzelaiko Civivoxen erakusketa bat dago ikusgai. 
Funtsean argazkiak dira, urtez urte hartutakoak, ziklo egiazki 
adierazgarria baita herriko jazza ardatz harturik. 

Argazkietan kontzertuak eta interpreteak ageri dira eta, era 
berean, hitzaldiak eta hizlariak nahiz erakusketa eta liburu 
aurkezpenak, kartelak, tarjetoiak, flyerrak eta esku-orriak. 
Aurtengo edizioan aterako diren argazkiek ere izanen dute 
lekua, urtarriJAZZ bortz urte horien osagarri.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 31 BITARTE

PROIEKTU MUSIKALA: GURE AHOTSAK
ERAKUSKETA 
> 
Gure ahotsak proiektu musikala joan den udaberrian egindako 
lanaren fruitua da. Ikusgai dago soinu-, irrati-, esperimentazio- 
eta narrazio-konposizioekin batera, betiere eguneroko 
objektuekin, elektronikarekin eta 3D inprimatzearekin 
uztartuta. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 7TIK 23RA

Pultsu- eta plektro-instrumentuak
ERAKUSKETA 
> 
Aurreko urteetan bezala, 
Artearen Adiskideak Musika 
Elkarteak pultsu eta plektroko 
musika-tresnen erakusketa 
antolatuko du jaialdiak irauten 
duen bitartean. Kontzertu 
bakoitzaren aurretik eta 
ondotik egonen da bisitagai.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 17TIK 19RA

GUNE IREKIAK … CIVIVOX 
 
Abenduan eta urtarrilean, 
ikusgai jarriko dira Civivoxetan, 
beren proiektuak hirian 
aurkeztu eta erakusteko 
guneak behar dituzten talde, 
elkarte eta erakundeen hainbat 
proposamen.

COOPERALAND PROIEKTUAREN 
GAINEKO ERAKUSKETA IBILTARIA. 
BAKEA ETA ELKARTASUNA 
FUNDAZIOA.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ABENDUA

 ITURRAMAKO CIVIVOXA Y 
ENSANCHE

 URTARRILA

ERAKUSKETA ‘TXILE ESNATU ZEN. 
GIZARTE MUGIMENDUEN 30 URTE.’ 
> 
Argazki-erakusketaren 
koordinatzailea: Casa de Chile 
elkartea.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 URTARRILA
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ABENDUKO AGENDA
12 IGANDEA
12:00 Kondestable
Ahots espainiarra
> 35 ORR - Kontzertua

13 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Amerrika (Amreeka)
> 40 ORR - Zineforuma

19:30 Kondestable
Ahogarse de risa. 
Nerea Pérez de las Heras
> 25 ORR- Bakarrizketa

19:30 Juslarrocha
Gatazkak, zure burua hobeto 
ezagutzeko abiapuntu gisa EU 
> 44 ORR - Hitzaldia

14 ASTEARTEA
9:45 Kondestable
Migratzaileen eskubideak 
defendatzea
> 48 ORR - Aurkezpena 
- Mahai ingurua

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

18:00 Iturrama
Bizitzeko ihes egin. Krimen 
antolatuaren aurrean babesteko 
aliantzak eraikiz
> 50 ORR - Aurkezpena

19:00 Mendillorri
Lope
> 43 ORR - Zinema irigarria

19:30 Milagrosa
Lehenetsi, denbora irabazteko
> 45 ORR - Hitzaldia

9 OSTEGUNA
19:00 Iturrama
Antzerki sozialeko lantegia
> 47 ORR - Antzerki lantegia

19:30 Kondestable
Microshow. Ajo
> 25 ORR - Bakarrizketa

10 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Koloretako hegaldiak
> 10 ORR - Anai-
arrebendako lantegia

17:30 Iturrama
Egutegia sortuko dugu urte berrirako 
gure adinekoekin!
> 13 ORR - Belaunaldi-arteko lantegia

19:00 Iturrama
Flores de papel
> 47 ORR - Antzerkia

19:00 Kondestable
Arratsalde bat museoan
> 35 ORR - Bisita gidatua

11 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Vanilla ice cream
> 8 ORR - Umetxoendako lantegia

12:00 Iturrama
Frankenstein
> 4 ORR - Familiendako antzerkia

17:30 Kondestable
Monotipia
> 12 ORR - Haurrendako lantegia

18:00 Iturrama
Frankenstein EU 
> 4 ORR- Familiendako antzerkia

19:00 Kondestable
Jane B. por Agnés V. (JBAES)
> 37 ORR- Zineforuma

15 ASTEAZKENA
9:45 Kondestable
Migrazioa, ingurumena eta klima-
aldaketa
> 49 ORR - Aurkezpena 
- Mahai ingurua

18:00 Kondestable
El paso
> 51 ORR - Antzerki 
txikia eta solasaldia

16 OSTEGUNA
9:45 Kondestable
Migrazioa eta kultur-aniztasuna: 
gizarte berriak sortzea
> 50  ORR- Aurkezpena 
- Mahai ingurua

11:00 Iturrama
Irakurketa Errazeko Taldea
> 46  ORR- Irakurketa Taldeak

18:00 Mendillorri
Ikasi 3D diseinua Blenderrekin
> 21 ORR- Maker lantegia

18:00 Juslarrocha
Nola nahasi abesti bat 2 ordutan
> 21 ORR - Maker lantegia

18:00 Iturrama
Evbuebo es el cielo
> 51 ORR- Disko-liburua aukezpena

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

17 OSTIRALA
17:30 Milagrosa
Gure eguberri apaingarriak sortuko 
ditugu
> 13 ORR - Haurrendako lantegia

17:30 Iturrama
Eguberri apaingarriak sortuko ditugu 
gure adinekoekin!
> 13 ORR - Belaunaldi-arteko lantegia

19:00 Kondestable
Migrazioei buruz jasotzen ditugun 
informazioen azterketa kritikoa
> 52 ORR - Hitzaldia

19:00 Kondestable
Arratsalde bat museoan
> 35 ORR - Bisita gidatua

19:30 Iturrama
Erromantikoak Espainiatik 
Latinoamerikara
> 33 ORR - Kontzertua

18 LARUNBATA
10:00 Iturrama
Zurrumurruen kontrako eragileak: ¡Que 
no te pongan de mal rumor!
> 51 ORR - Gazteendako lantegia

11:00 Mendillorri
Urtaroak. Negu hotza eta izotza
> 9 ORR - Familiendako lantegia

11:00 Juslarrocha
Jackson Pollock  EU 
> 10 ORR- Familiendako lantegia

17:30 Sanduzelai
Colormix
> 12 ORR - Haurrendako lantegia

18 LARUNBATA 
18:00 Juslarrocha
Amonaren istoriak  EU 
> 6 ORR - IpuinKontaketa

19:00 Kondestable
Las cien y una noches (JBAES)
> 37 ORR- Zineforuma

19:30 Iturrama
Ara Iovis Quartet
> 33 ORR- Kontzertua

19 IGANDEA
12:30 Iturrama
 Paulino Otamendi Ganbera Orkestra
> 34 ORR - Kontzertua

21 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Amerrika (Amreeka)
> 40 ORR- Zineforuma

19:30 Kondestable
Jodida pero contenta. Itziar Ziga.
> 25 ORR - Bakarrizketa

22 ASTEAZKENA
18:00 Milagrosa
Masterclass... Natxo Leuzarekin 
> ORR 22 - Masterclass 

23 OSTEGUNA
18:00 Kondestable
Cuentos que te suenan
> 6 eta 35 ORR- Ahozko narrazioa

24 OSTIRALA
11:00 Zabalgune
Mozart
> 14 ORR - Lego Lantegia

27 ASTELEHENA
11:00 Milagrosa
Vivaldi
> 14 ORR - Lego Lantegia

11:00 Kondestable
Beethovenen Kukua
> 16 ORR - Haurrendako 
musika-lantegia

17:30 Iturrama
Memorias de África
> 41 ORR - Zineforuma

18:30 Mendillorri
Beltxargen aintzira 3D
> 17 ORR - Familiendako ikuskizuna

28 ASTEARTEA
11:00 Juslarrocha
Beethoven
> 15 ORR - Lego Lantegia

11:00 Zabalgune
 Beethovenen Kukua
> 16 ORR - Haurrendako 
musika-lantegia

29 ASTEAZKENA  
11:00 Iturrama
Tchaikovsky
> 15 ORR - Lego Lantegia

11:00 Milagrosa
 Beethovenen Kukua
> 16 ORR - Haurrendako 
musika-lantegia

30 OSTEGUNA 
11:00 Sanduzelai
Wagner
> 15 ORR - Lego Lantegia

18:30 Kondestable
Leonora eta 60 kafe ale
> 18 ORR - Familiendako ikuskizuna
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URTARRILA
11 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> 46 ORR- Irakurketa Taldeak

19:00 Mendillorri
23 F
> 43 ORR - Zinema irisgarria

19:30 Sanduzelai
Don Pedro Iturralde
> 32 ORR- Hitzaldia

19:30 Milagrosa
Denbora galtzeak dakartzan onura 
psikologikoak 
> 45 ORR - Hitzaldia

12 ASTEAZKENA
19:30 Iturrama
Sorkuntza-prozesuak (B aldea). 4. 
Belaunaldia
> 27 ORR- Dantza

13 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Irakurketa Errazeko Taldea
> 46 ORR - Irakurketa Taldeak

14 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Hatzak gatzarekin
> 11 ORR- Anai-arrebendako lantegia

17:30 Zabalgune
Eguzki-sistemako girlanda
> 13 ORR - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestable
Arratsalde bat museoan
> 35 ORR- Bisita gidatua

19:30 Sanduzelai
Maite Iriarte: Sintiente
> 29 ORR- Kontzertua

2 IGANDEA
18:30 Iturrama
Schubert basoan
> 18 ORR - Familiendako ikuskizuna

3 ASTELEHENA
11:00 Mendillorri
Txotxongiloak sortzea, mozarten 
txirula magikoa oinarri harturik 
>  16 ORR - Haurrendako 
lantegi artistikoa

4 ASTEARTEA
11:00 Juslarrocha
Sinestesia musicart
> 16 ORR - Haurrendako 
lantegi artistikoa

18:30 Sanduzelai
Klasiko bitxiak
> 19 ORR - Familiendako ikuskizuna

8 LARUNBATA
11:00 Juslarrocha
Emozio-artea  EU 
> 10 ORR - Familiendako lantegia

12:00 Milagrosa
Las buenas brujas
> 7 ORR - Titirikontu kantariak

17:30 Kondestable
Scratching  EU 
> 12 ORR - Haurrendako lantegia

18:00 Zabalgune
Las buenas brujas
> 7 ORR- Titirikontu kantariak

19:00 Kondestable
El mundo de Jacques Demy (JBAES)
> 38 ORR - Zineforuma

10 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Yo, Tonya
> 41 ORR - Zineforuma

15 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Koloretako kiribilak
> 8 ORR - Umetxoendako lantegia

11:00 Iturrama
Monotipia-lantegia  EU 
> 9 ORR - Familiendako lantegia

12:00 Zabalgune
The magic book EN 
> 7 ORR - Storytelling

12:00 Juslarrocha
Quien cuenta y canta, de amor 
y alegría se harta
> 7 ORR - IpuinKantariak

18:00 Milagrosa
The magic book EN 
> 7 ORR - Storytelling

18:00 Juslarrocha
Kontatzen eta abesten duenak 
maitasun eta pozez naskatzen da EU 
> 7 ORR - IpuinKantariak

19:00 Kondestable
Las playas de Agnés (JBAES)
> 38 ORR - Zineforuma

19:30 Sanduzelai
Terela Gradín: Sings Caymmi
> 29 ORR - Kontzertua

16 IGANDEA
12:00 Kondestable
Transeúntes. Josete Ordoñez
> 34 ORR - Kontzertua

18 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Yo, Tonya
> 41 ORR - Zineforuma

19:00 Iturrama
Koreografia lantegia
> 26 ORR - Dantza lantegia

19:30 Sanduzelai
Toots Thielemans mendeaurrena
> 32 ORR - Hitzaldia

19 ASTEAZKENA
19:30 Iturrama
Sorkuntza-prozesuak (B aldea). 4. 
Belaunaldia
> 27 ORR - Dantza

20 OSTEGUNA
18:00 Mendillorri
3D eskaneatzea zure mugikorrarekin
> 21 ORR - Maker lantegia

19:30 Iturrama
(D)formadxs
> 28 ORR - Dantza

21 OSTIRALA
19:00 Kondestable
Arratsalde bat museoan
> 35 ORR - Bisita gidatua

19:30 Sanduzelai
Armónica Le Whisky: Toots 
Thielemans Mendeaurrena
> 30 ORR - Kontzertua

22 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Haurrendako ipuinak birsortzea. 
Nadarín
> 9 ORR- Familiendako lantegia

12:00 Iturrama
Ventanas
> 5  ORR- Umetxoendako 
dantza-antzerkia

22 LARUNBATA
17:30 Sanduzelai
Tinta txinatarra eta efektuak EU 
> 12 ORR - Haurrendako lantegia

18:00 Iturrama
Lehioak EU 
> 5 eta 28 ORR - Umetxoendako 
dantza-antzerkia

19:00 Kondestable
Caras y lugares (JBAES)
> 39 ORR - Zineforuma

19:30 Sanduzelai
Move Quartet (Arteta, Ruiz de 
Gordejuela, Barrueta eta Callén)
> 30 ORR- Kontzertua

25 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde barneratzailea
> 46 ORR- Irakurketa Taldeak

19:00 Iturrama
Koreografia lantegia
> 26 ORR - Dantza lantegia

19:30 Sanduzelai
John Coltrane: Jazzaren erraldoi bat
> 32 ORR - Hitzaldia

19:30 Milagrosa
Denboraren kudeaketa lehentasun 
kontua da
> 45 ORR- Hitzaldia

26 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Dantza, lanbide
> 27 ORR- Topaketa-Mahai ingurua

27 OSTEGUNA
18:00 Kondestable
Ipuin zapateatuak
> 7 eta 35  ORR- Ahozko narrazioa

18:00 Juslarrocha
Ekarri zure musika eta hobetuko 
dugu!
> 21 ORR - Maker lantegia

18:30 Kondestable
Proposatutako proiektuen 
aurkezpena
> 23 ORR - Aurkezpena

28 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Kolorea urratzen
> 11 ORR - Anai-arrebendako lantegia

19:30 Sanduzelai
Urtarri-Jam Session
> 31 ORR - Kontzertua

29 LARUNBATA
11:00 Iturrama
Taller de monotipias
> 9 ORR - Familiendako lantegia

12:00 Mendillorri
El secreto de Nora
> 5 ORR- Familiendako antzerkia

18:00 Mendillorri
Noraren sekretua EU 
> 5 ORR- Familiendako lantegia

19:00 Kondestable
Varda por Agnés (JBAES)
> 39 ORR - Zineforuma

19:30 Sanduzelai
Nô Tchon (Gure Lurra). Mû Mbana, 
Javier Colina, Juan Carlos Aracil eta 
Jesús Mañeru
> 31 ORR - Kontzertua


