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ÍNDICEINFORMAZIOA

JENDEARI ARRETA EGITEKO  
ORDUTEGIAK ABUZTUAN 
> 
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  
>
Aurre izena beharrezkoa duten 
jardueretan 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/eu  eta www.
pamplona.es

- Aurrez aurre, edozein Civivox zentrotara 
joanda.

- Telefonoz, 010 zenbakian (948420100an, 
mugikor batetik edo Iruñeaz kanpotik 
deituz gero).

Haurrendako, familiarendako, eta 
belaunaldien arteko tailerrentzat, izena 
eman beharko da; ondotik zozketa egingo 
da. Inskripzioa irailaren 27an aurretik 
egin behar da, eta zozketa irailaren 28an 
eginen da.

PREZIOAK ETA 
 ORDAINTZEKO ERAK  
>
Iruñeko Udaleko 
arautegian

10. araua aplikatzen da: 
Udalak edo udalerakunde 
autonomoek antolatutako 
hezkuntza, kultura, kirol 
edo gizarte arloetako 
nahiz osasuna sustatzeko 
ikastaro eta jarduetarako 
sarrera, izen- emate edo 
matrikularen prezio 
publikoak erregulatzen 
dituen araua.

Ordainketa banku-
txartelaren bidez eginen 
da, aurrez aurre, telefonoz 
edo online.

ITZULKETAK 
>
Izena ematearen 
zenbatekoa soilik itzuliko 
da jarduera bere osoan edo 
hein batean garatzen ez 
bada.

Era berean, zenbatekoa 
itzuliko da, jarduera 
bertan behera uzten bada 
lekuen %75a betetzen ez 
den kasuetan.

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/eu webgunean 
kontsultatu ditzakezu. 
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1 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Laranja-irina 
> 14 - Umetxoendako 
lantegia

11:00 Aduanako Zokoa
Ibilaldiak bizikletaz 
Iruñeko hiri-artea 
ikusteko. Arte eta 
generoa
> 63 - Ibilaldia

12:00 Zabalgunea
Hasierako garaietatik: 
ipuinak
> 10 - Ipuin kontalaria

18:00 Milagrosa
Hasierako garaietatik: 
ipuinak
> 10 - Ipuin kontalaria

19:00 Kondestable
El hombre perfecto 
> 47 - Zine-foruma 

2 IGANDEA
19:30 Kondestable
2022-23 Ikasturtearen 
hasierako kontzertua 
Petite mort
> 28 - Kontzertua

4 ASTEARTEA
18:00 Kondestable
Lan mentoretzako 
lantegia
> 61 - Lantegi 
parte-hartzailea

18:00 Arrotxapea zubia
Ezagutu iruñeko 
hegaztiak ibilaldi 
ornitologikoa
> 63 - Ibilaldia

19:00 Iturrama
Ramón y Cajal: 
zientifikoa eta haren 
garaia. Cajalen eskolako 
emakume ahantziak
> 58 - Mahai ingurua

6 OSTEGUNA
18:00 Mendebaldeako 
baratze komunitarioa  
Bizikletaz irteera 
baratze komunitarioak 
ezagutzeko 
> 64 - Ibilaldia
 
19:30 Iturrama
Il était une forêt (Bazen 
behin baso bat)
> 52 - Zine-foruma 

7 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Udazkeneko zuhaitzak 
eta edukiontziak 
> 19 - Anaia-arrebendako 
lantegia 

8 LARUNBATA
11:00 Iturrama
Nire artista-zorroa    EU
> 17 - Familiendako 
lantegia

11:00 Aduanako Zokoa
Ibilaldiak bizikletaz 
iruñeko hiri-artea 
ikusteko. Eskultura 
abstraktoa
> 64 - Ibilaldia

11:30 Mendillorri
3Dko diseinuaren 
hastapenak 
hasiberrientzat
> 25 - Maker tailerra

12:30 Sanduzelai
¡Corre, kuru, corre!
> 9 - Familiendako 
antzerkia

17:30 Kondestable
Zure lehen Kawaii 
marrazkiak
> 20 - Haur lantegiak

18:30 Sanduzelai
Korri, kuru, korri!  EU
> 8 - Familiendako 
antzerkia

19:00 Iturrama
El matrimonio palavrakis. 
Egilea: angélica lidell
> 37 - Antzerkia

19:00 Kondestable
Dona, vosté no té res! 
> 47 - Zine-foruma

10 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
La boda de Rosa 
> 50 - Zine-foruma

11 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 62 - Irakurketa lantegia 

13 OSTEGUNA
19:30 Iturrama
Sans soleil (Eguzkirik gabe)
> 52 - Zine-foruma

14 OSTIRALA
17:30 Milagrosa
Zorioneko kutunak
> 22 - Haur lantegiak 

15 LARUNBATA
11:00 Iturrama
Nire artista-zorroa
> 17 - Familiendako 
lantegiak 

11:00 Aduanako Zokoa
Ibilaldiak bizikletaz 
iruñeko hiri-artea 
ikusteko. Pertsona 
ospetsuak I
> 65 - Ibilaldia

12:00 Juslarrocha
Magiaren sekretuak 
eta misterioak
 > 10 - Magia

12:00 Milagrosa
Udazken koloreak 
> 11 - Ipuin kontalaria

18:00 Juslarrocha
Magiaren sekretuak 
eta misterioak
> 10 - Magia

18:00 Zabalgunea
Udazken koloreak  EU
> 11 - Ipuin kontalaria

19:00 Kondestable
Cuando el destino 
nos alcance 
> 48 - Zine-foruma

18 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
La boda de Rosa 
> 50 - Zine-foruma

18:00 Etxabakoitzeko 
hiri-baratzeak, Urdánoz 
etxe-multzoa 
Lantegia: baratzea 
udazkenean
> 65 - Ibilaldia

19:00 Iturrama
Garuna eta haren 
gaixotasunak: ikerketa 
neurozientzietan
> 58 - Mahai ingurua

19:30 Milagrosa
Elikadura beganoa 
eta begetarianoa
> 56 - Hitzaldia

19 ASTEAZKENA
18:00 Mendillorriko 
ur-biltegiak. 
Iruñeko basoen azpian 
ezkutatutako harkaitzak 
> 66 - Ibilaldia

18:00 Iturrama
De Gaulle 
> 54 - Zinema irisgarria

19:00 Milagrosa
Zinema-eskola – 
bigarren edizioa
> 26 - Maker proiektua

20 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Confabuladas. Irakurketa 
errazeko taldea
> 62 - Irakurketa lantegia
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19:00 Zabalgunea
Zabalguneaz mintzo.
II Zabalguneko 
harresiak. Erreginaren 
bastioia.
> 55 - Hitzaldia

19:00 Juslarrocha
“Afrika emakume 
moldean” irakurketa 
taldea
> 60 - Irakurketa lantegia

19:30 Iturrama
Nijuman no borei, 
200000 fantômes 
(200.000 Mamu). Un 
retrato de N.B.
> 53 - Zine-foruma

19:30 Kondestable
Mikologia. Zizen 
munduaz gehiago eta 
gehiago jakitea
> 57 - Hitzaldia

21 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Izpiliku-erroskillak
> 15 - Anaia-
arrebendako lantegia 

22 LARUNBATA
11:00 Juslarrocha
Josh Bryan
> 18 - Familiendako 
lantegiak

11:00 Mendillorri
Urtaroak. Kanpaldia 
basoan 
> 15 - Haur lantegia

11:00 Aduanako Zokoa
Ibilaldiak bizikletaz 
iruñeko hiri-artea 
ikusteko. Altxor 
ezkutuak
> 66 - Ibilaldia

12:00 Kondestable
Ipuinak zizak bezala
> 11, 45 - Ipuin kontalaria

12:30 Iturrama
AIOKO
> 8 - Txotxongilo eta 
itzal antzerkia

17:30 Sanduzelai
Ispilu mezuduna  EU
> 21 - Haur lantegia

18:30 Iturrama
AIOKO   EU
> 8 - Txotxongilo eta 
itzal antzerkia

19:00 Kondestable
2040  
> 48 - Zine-foruma

24 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
El porvenir (L'avenir)
> 50 - Zine-foruma

19:30 Juslarrocha
Nerabeen garuna 
ulertzeak bizikidetza 
aringarriagoa egiten du 
> 57 - Hitzaldia 

25 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 62 - Irakurketa lantegia

17:30 Ingurumen 
Hezkuntzako Museoa
Basoaz blai
> 67 - Ibilaldia

18:00 Sanduzelai
El porvenir (L'avenir)
> 50 - Zine-foruma

18:00 Sanduzelai
Gizarte mentoretza 
tailerra 
> 61 - Lantegi 
parte-hartzailea

19:00 Iturrama
Gogamena eta garuna
> 59 - Mahai ingurua 

26 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
My Love Affair With the 
Brain: The Life and Science 
of Dr. Marian Diamond 
> 59 - Zine-foruma

27 OSTEGUNA
18:00 Merkatarien Plaza
Microstable. La 
petite caravane
> 38 - Antzokia 
gurpil gainean

28 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Giltzatako 
pertsonalizatuak
> 16 - Familiendako 
lantegia

17:30 Iturrama
Artez kuzinatzen 
> 23 - Belaunaldien 
arteko lantegia

17:30 Kondestable
Microstable. 
El secreto de O’sono
> 39 - Titiriscopio

19:30 Kondestable
Microstable. Virtual,
El porvenir, Argiz
beterik burua
> 40 - Arte eszenikoak

20:00 Kondestable
Microstable. Virtual,
El porvenir, Argiz
beterik burua
> 40 - Arte eszenikoak

20:30 Kondestable
Microstable. Virtual,
El porvenir, Argiz
beterik burua
> 40 - Arte eszenikoak 

29 LARUNBATA

12:00 Zabalgunea
The spooky singing 
pumpkin   EN
> 12 - Storytelling

17:30 Kondestable
Microstable. Dancing 
in the rain
> 39 - Titiriscopio

18:00 Milagrosa
The spooky singing 
pumpkin   EN
> 12 - Storytelling

19:30 Kondestable
Microstable. El sabor del
melocotón, Tan a prop,
La chica de la curva
> 41 - Arte eszenikoak

20:00 Kondestable
Microstable. El sabor del
melocotón, Tan a prop,
La chica de la curva
> 41 - Arte eszenikoak

20:30 Kondestable
Microstable. El sabor del
melocotón, Tan a prop,
La chica de la curva
> 41 - Arte eszenikoak 

30 IGANDEA
11:30 Kondestable
Microstable. El ciego del 
lazarillo, el fantasma 
de Kondestable, Be
> 43 - Haurrendako 
arte eszenikoak

12:00 Kondestable
Microstable. El ciego del 
lazarillo, el fantasma 
de Kondestable, Be
> 43 - Haurrendako 
arte eszenikoak

12:30 Kondestable
Microstable. El ciego del 
lazarillo, el fantasma 
de Kondestable, Be
> 43 - Haurrendako 
arte eszenikoak

17:30 Kondestable
Microstable. 
Cabaret singular
> 39 - Titiriscopio

19:30 Kondestable
Microstable. La 
buena letra, Essenzia, 
Visita guiada
> 42 - Arte eszenikoak

20:00 Kondestable
Microstable. La 
buena letra, Essenzia, 
Visita guiada
> 42 - Arte eszenikoak

20:30 Kondestable
Microstable. La 
buena letra, Essenzia, 
Visita guiada
> 42 - Arte eszenikoak
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3 OSTEGUNA

17:00 Zaldainetan 
(Club Natación)
Magdalenako 
fauna eta flora
> 67 - Ibilaldia

4 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Paperezko geometriak  
> 19 - Anaia-
arrebendako 
zentzumen-artea 
familiartean 

20:00 Kondestable
#TOP10SARASATE
> 44 - Kontzertua 

5 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Lemon muffins 
> 14 - Umetxoendako 
lantegia

11:00  Iturrama
Ogi-mamiaren orea  EU
> 17 - Familiendako 
lantegia

11:30 Mendillorri
3D inprimagailu 
baten kalibrazioa eta 
mantentze-lanak
> 25 - Maker tailerra

18:30 Iturrama
Asmatu, inbentariatu, 
asmatu Gianni 
Rodarirekin
> 9 - Familiendako 
antzerkia

19:00 Kondestable
Roma ciudad abierta 
> 49 - Zine-foruma 

7 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Tina (What's love 
got to do with It)
> 51 - Zine-foruma 
 
20:00 Kondestable
FARFAROUT
> 30 - Instalazio 
performatiboa 

8 ASTEARTEA
10:30 Ingurumen 
Hezkuntzako Museoa
Sendabelarrei 
buruzko lantegia
> 67 - Lantegi praktikoa

12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 62 - irakurketa lantegia

20:00 Kondestable
FARFAROUT
> 30 - Instalazio 
performatiboa 

9 ASTEAZKENA
20:00 Kondestable
FARFAROUT
> 23 - Instalazio 
performatiboa

10 OSTEGUNA
20:00 Kondestable
Villana. Irantzu Varela
> 29 - Bakarrizketa

20:00 Kondestable
FARFAROUT
> 30 - Instalazio 
performatiboa 

11 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Obrak eta eraikuntzak 
> 19 - Anaia-
arrebendako lantegia

17:30 Milagrosa
Beldurrezko 
hiru marran 
> 22 - Haur lantegia 

12 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
Ludi, planeta 
posible baterako 
poema eszenikoa
> 33 - Instalazio-
ikuskizun elkarreragilea

12:00 Milagrosa
Ipuin izartuak
> 12 -  Ipuin kontalaria

12:00 Mendillorri
Ludi, planeta posible 
baterako poema 
eszenikoa  EU
> 33 - Instalazio-
ikuskizun elkarreragilea

17:15 Mendillorri
Ludi, planeta posible 
baterako poema 
eszenikoa  EU
> 33 - Instalazio-
ikuskizun elkarreragilea

17:30 Kondestable
Burbugrafía   EU
> 20 - Haur lantegia

18:00 Zabalgunea
Ipuin izartuak
> 12 - Ipuin kontalaria
 

18:30 Mendillorri
Ludi, planeta 
posible baterako 
poema eszenikoa
> 33 - Instalazio-
ikuskizun elkarreragilea

19:00 Kondestable
Paisá 
> 49 - Zine-foruma

13 IGANDEA
12:00 Kondestable
Sarasateren matinéeak. 
Sarasate beti itzuli 
zen Frantziara 
> 45 - Kontzertua

15 ASTEARTEA
9:30 Kondestable
Kultur gako afrikarrak
> 60 - Hitzaldia

18:00 Sanduzelai
Tina (What's love 
got to do with It)
> 51 - Zine-foruma

19:30 Milagrosa
Elikadura adinekoengan
> 56 - Hitzaldia

17 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Confabuladas. Irakurketa 
errazeko taldea
> 62 - Irakurketa lantegia

19:00 Zabalgunea
Irati trena, Iruñeko 
tranbia
> 55 - Hitzaldia

20:00 Kondestable
Humor negra. Assari 
Bibang Ngui
> 29 - Bakarrizketa 

18 OSTIRALA
17:00 Kondestable
Zinetika. Ganbera 
gorputzaren 
luzapen gisa
> 31 - Masterclass

17:30 Mendillorri
Argi-edukiontziak. 
Mapping jaialdia
> 36 - Umetxoendako 
lantegia

19:00 Kondestable
Zinetika. Luna Negra
> 31 - Zine-foruma

20:00 Kondestable
Zinetika 2022 
programazioa
> 32 - Zine-foruma 

19 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
Urargi
> 34 - Umetxoendako 
lantegia

11:00 Mendillorri
Haur ipuinak birsortzea    
“Teo baserrian”  
> 15 - Haur lantegia

11:00 Iturrama
Ogi-mami pasta  
> 17 - Familiendako 
lantegia

12:30 Mendillorri
Urargi   EU
> 34 - Umetxoendako 
antzerkia

17:30 Sanduzelai
Marrazki zabalgarria
> 21 - Haur lantegia

19:00 Kondestable
Zinetika. In perspective
> 32 - Dantza

20:30 Kondestable
Zinetika. In perspective
> 32 - Dantza

20 IGANDEA
11:00 Kondestable
Zinetika. In perspective
> 30 - Dantza

12:30 Kondestable
Zinetika. In perspective
> 30 - Dantza

19:00 Mendillorri
Fuera de juego.  
Egilea: Marta Buchaca
> 37 - Antzerkia

21 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Una joven prometedora 
(Promising young 
woman)
> 51 - Zine-foruma

19:30 Juslarrocha
Bokazio orientabidea 
nerabezaroan. Zer egin 
dezakegu etxetik?
> 57 - Hitzaldia

22 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 62 - Irakurketa lantegia

18:00 Sanduzelai
Una joven prometedora 
(Promising young 
woman)
> 51 - Zine-foruma

24 OSTEGUNA
18:00 Iturrama
Mundu txikiak. 
Jolasa eta ikaskuntza 
zentzumen anitza 
etxean eta eskolan
> 35 - Hitzaldia

20:00 Kondestable
Desencajada. Rocío 
Quillahuaman 
> 29 - Bakarrizketa

25 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Diseinatu eta sortu 
zure bitxiak. Nire 
lehenengo belarritakoak 
> 16 - Familiendako 
lantegia

17:30 Iturrama
Ezkutalekua margotzen. 
Mapping jaialdia 
> 36 - Umetxoendako 
lantegia 

26 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
Cache-Cache
> 35 - Umetxoendako 
lantegia

11:00 Juslarrocha
Alexander Calder   EU
> 18 - Familiendako 
lantegiak 

12:00 Zabalgunea
Paradisuen bilatzailea  
> 13 - Titiricuento

12:00 Kondestable
Ipuin magikoak
> 13, 45 - Ipuin 
kontalaria

12:30 Mendillorri
Cache-Cache
> 35 - Umetxoendako 
lantegia 

12:30 Sanduzelai
Alaia Galtzagorria.  
Mitoen bidaia
> 9 - Familiendako 
antzerkia

18:00 Milagrosa
Paradisuen bilatzailea 
> 13 - Titiricuento

18:30 Sanduzelai
Alaia galtzagorria.  
Mitoen bidaia   EU
> 9 - Familiendako 
antzerkia

19:00 Kondestable
Alemania año cero 
> 49 - Zine-foruma

30 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Un espíritu burlón
> 54 - Zinema irisgarria

AGENDAAGENDA
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HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

IPUINAK, MAGIA ETA 
ASKOZ ERE GEHIAGO

LANTEGIAK: LEHEN 
HAURTZAROA

FAMILIENDAKO 
LANTEGIAK

HAUR LANTEGIAK

BELAUNALDIEN ARTEKO 
LANTEGIAK

KORRI, KURU, KORRI!  EU  / ¡CORRE, KURU, 
CORRE! / 
> 
Bazen behin jirafa bat Mediterraneo 
osoa zeharkatu zuena Etiopiatik Parisera 
1827an egin zuen bidaian, abentura, 
agur eta agurrez beteriko bidaia. Orain, 
Kuruk ere bidaia bera egin du, eta ospitale 
batean bere onera etorri da, non neska 
gazte batekin topo egiten duen, patua 
dela eta, jirafaz mozorrotuta doana…

Patxi Zubizarretaren izen bereko obran 
oinarritua da. Europara iristen den 
mutiko afrikar baten istorioa kontatzen 
da.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 PANTZART

 URR 8 

 12:30 GAZT
 18:30 EU

 4-9 urte, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

AIOKO
TXOTXONGILO ETA ITZAL ANTZERKIA
>
Aioko irlako biztanleek, aniztasunak, 
naturarekiko errespetuak eta bizitzaz 
gozatzeko denbora libreak izan dezakeen 
balioa ahaztu dute. Bi pertsona oso 
berezi, Azkartxin eta Moteltxin, izango 
ditugu protagonistak. Bidaia fantastikoa 
izango dira, non abenturak, emozioak, 
sorpresak, Jenioak eta argiz beteriko 
itzalak aurkituko ditugun.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 ZURRUNKA TEATRO

 URR 22 

 12:30 GAZT
 18:30 EU

 4 urtetik gora,  heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

HAUR ETA FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

HAUR ETA FAMILIENDAKO ANTZERKIA

ASMATU, INBENTARIATU, ASMATU GIANNI RODARIREKIN
HURBILEKO JOSTAILU ESZENIKOA
>
Ikasle bitxi bat Gramaticus irakasle partikularraren 
eskolara joan da. Gianni Rodari pedagogo italiarrak, 
haurtzaroarekin urte luzez lan egin ondoren, Gramática 
de la Fantasía liburuan aurkeztu zituen jokoen bidez 
kontakizunak imajinatzean datza ikaskuntza. “Dena 
benetan nahi denean ikas daitekeelako”… Udareak, 
esferak, izarrak… Hitzak, objektuen eta dokumentu 
grafikoen manipulazioa.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 PEZ LUNA TEATRO

 AZA 5  

 18:30

 5 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

ALAIA GALTZAGORRIA.MITOEN BIDAIA EU   /  
GURE MITOLOGIAREN IPUINAK 
ZUZENEKO MUSIKAZ LAGUNDUTAKO BIDAI MITOLOGIKOA 
> 
Txerrentxu deabrutxoak, Zezengorrik zaintzen 
zuen herriaren altxor preziatuak lapurtu ditu. Alaia 
Galtzagorria, publikoaren laguntzarekin Euskal 
Herriko tradizio eta mitoen zehar bidai bat abiatuko du 
lapurtutako altxorraren bila. Alaiari lagunduko ahal 
diozue?

"Alaia Galtzagorria" herri zahar bat ezagutzeko bidai 
lagun da. Euskal Herria, magiaz, soinuz eta pertsonai 
interesgarriz beteriko lurraldea da.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 OSTOMILLA TXOTXONGILO TALDEA

 AZA 26 

 12:30 GAZT
 18:30 EU

 Familia osoarentzat

 3 €. Aurrez izena emanda
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IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO

HASIERAKO GARAIETATIK: IPUINAK 
> 
Munduko leku guztietan kontatzen dira 
ipuinak. Afrikan, Txinan, Australian, Frantzian, 
Errusian, bai eta Ipar Poloan ere. Leku horietako 
bakoitzean, ipuinak. Hasierako garaietatik: 
ipuinak.

 ESTITXU ARROYO

 URR 1 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  MILAGROSAKO CIVIVOXA
 12:00  18:00

 3 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

MAGIAREN SEKRETUAK ETA MISTERIOAK 
> 
Saioan, sekretu txiki bat ezagutuko duzue; 
eta haren tarteko anaia (erdiko sekretua); 
eta aurreko bi horien osaba bat (iparraldeko 
sekretu handia). Ezin dizut haien izenik 
esan, sekretua baitira. Sekretu misteriotsu 
eta ezkutuen familia bat daukat, eta denak 
heldu dira erritmo eta musika giroan. 
Gustatuko litzaizuke sekretu familia hori 
ezagutzea? Familiendako magia parte-
hartzailea, erritmo handia eta, batez ere, 
sekretu asko. Zatoz sekretuak ezagutzera, 
ez baitiezazuket esan zein diren. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MARCOS MAGOA

 URR 15 

 12:00 
18:00

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE 
GEHIAGO

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO

UDAZKEN KOLOREAK EU  / COLORES DE OTOÑO 
> 
Uda atzean geratu zaigu eta berarekin itsasoaren, 
harearen, eta eguzkiaren koloreak. Udazkena iritsi 
zaigu, hosto gorriarekin, belarraren berdearekin eta 
hodeien grisarekin. Udazkenarekin basoak misterioz 
eta magiaz betetzen dira. Zatoz udazkeneko ipuinak 
entzutera!

 MAITANE PÉREZ

 URR 15 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA  ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 12:00  18:00 EU

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

IPUINAK ZIZAK BEZALA 
> 
Saio honetan, basoaren barren-barrenetik ateratako 
istorio mordo bat eramanen dut saskian, kolore 
guztietakoak, usain eta zapore guztietakoak; baina… 
dagoela lasai mundu guztia, ez baita bat bera ere 
pozoitsurik izanen; biolin doinuak baizik ez dituzte 
isuriko Vivaldiren Udazkenean. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URR 22 

 12:00

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda
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IPUIN IZARTUAK  
> 
Bost kontinenteetako istorioak izarrei eta ilargiari 
buruz, bai eta ortziko beste argizagi batzuei buruz ere. 

 JOSE FÉLIX OCHAGAVIA

 AZA 12 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA  ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 12:00  18:00 

 3 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO

PARADISUEN BILATZAILEA 
TITIRICUENTOS  
> 
Leku ezezagunei buruzko kontakizunak, hala nola Troiari 
edo El Doradori buruzkoak, edo Italo Calvino idazlearen 
burutik ”Hiri ikusezinak” lanean sortutako alegiazko lekuei 
buruzkoak. Txotxongilo lauek eta paperezko antzerkitxoek 
lagundurik kontatuak. 

 MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO) 

 AZA 26 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  MILAGROSAKO CIVIVOXA
 12:00  18:00

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

IPUIN MAGIKOAK 
> 
Txistera batetik ateratakoak bezala, baina ez edozein 
txisteratakoak, Pablo Sarasateren txisteratik beretik 
baizik; horrela, istorioak zuen begien aurrean agertu eta 
desagertuko dira, zuek guztiok aho zabalik utzita. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 AZA 26 

 12:00

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

IPUINAK, MAGIA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO

THE SPOOKY SINGING PUMPKIN/  
LA EXTRAÑA CALABAZA CANTARINA 
> 
It was Halloween night and the children had gone 
outside trick-or-treating. Suddenly, they hear a strange 
sound. It's someone singing a very spooky song! The 
children decide to investigate. What will they find?

Halloween gaua zen, eta haurrak ziria edo saria 
egitera joanak ziren. Halako batean, oso soinu 
arraroa entzuten dute. Baten ari da oso kantu 
maltzurra abesten. Ikertzen hasten eta… zer 
aurkituko ote dute? 

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 URR 29 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  MILAGROSAKO CIVIVOXA
 12:00  18:00

 3 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda
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UMETXOENDAKO LANTEGIAK. OIN TTIKI 
XIKIÑAK, ESKU TTIKI MARGOTZAILEAK  
> 
Jarduera plastikoa 12 eta 18 hilabete arteko 
eta 18 eta 24 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)

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> Laranja-irina  
 
Hau laranja goxoa! Elkarrekin ore leun 
eta oso harroa sortuko dugu, oso osagi 
berezi eta urrintsuarekin. Etorri eta 
ekarri birrindu, zukutu eta jostatzeko 
gogo handia. Hori besterik ez dut behar. 

 URR 1 

 12-18 hilabete, heldu batek lagundurik. 

>> Lemon muffins   
 
Zatoz nire lagun beroki horiekin 
magdalena goxo-goxoak prestatzera, 
zentzumenezko pasta erabiliz. Arrasto 
bat emanen dizut: zapore garratza 
du, azala aski gogorra eta, hartu nahi 
baduzu, oso ongi estutu beharko 
duzu. Zer ote da? Ziur, baduzula. Zain 
naukazu!  

* * Zentzumenezko orea lantzeko lantegia 
zentzumenak esperimentatzeko. Orea ez 
da jangarria.

 AZA 5 

 18-24 hilabete, heldu batek lagundurik.  

LANTEGIAK: LEHEN HAURTZAROA 
ETA EBOLUZIO-LERROA

LANTEGIAK: LEHEN HAURTZAROA ETA EBOLUZIO-LERROA

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 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> URTAROAK. Kanpaldia basoan  
 
Udazkena da eta basoa eder-ederra 
dago. Gustatuko litzaizuke basoan 
bertan kanpatzea eta natura 
misteriotsua ezagutzea? Ez ahaztu 
eskuargia eta lozakua hartzeaz. 
Laguntza handia behar dugu dendak 
ongi muntatzeko. Zure zain gaude!  

* Gomendagarria da familia bakoitzak 
sortuko dugun urtaroari loturiko 
iruditxoak (jostailuak) ekartzea, haiekin 
jolasean aritzeko. 

 URR 22 

>> HAUR IPUINAK BIRSORTZEA    
       “Teo baserrian”    
 
Ezagutu baserriko abereak Teoren 
eskutik! Oporretan, Teo izeba-osabek 
mendian duten baserrira joaten da. 
Teok oso gustukoa du baserriko lanetan 
laguntzea. Lagunduko al diozu? 

* Familiek, nahi badute, ipuina aurrez 
irakurriko dute (ez da nahitaezkoa). 

 URR 19 

LANTEGIAK: LEHEN HAURTZAROA ETA EBOLUZIO-LERROA



1716

BUZTIN POLIMERIKOAREKIN SORTZEN ETA 
MODELATZEN FAMILIENARTEAN 
> 
Familiendako lantegi honetan buztin 
polimerikoa erabiliko dugu gure sormena 
lantzeko. Gai moldagarria da, oso egokia 
kolore ezberdinak konbinatzeko, eta 
formekin eta testurekin jolasteko, apaingarri 
polit eta dibertigarriak sortze aldera. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 ISABEL JASO. POMPAELI

 17:30 – 19:30

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> Giltzatako pertsonalizatuak 
 
Giltzatako politak modelatuko ditugu, 
gure izena jarrita.

 URR 28 

 3-6 urte, heldu batek lagundurik. 

>> Diseinatu eta sortu zure bitxiak. 
      Nire lehenengo belarritakoak 
 
Aukeratu gustukoen dituzun koloreak, 
egizu diseinu polit bat, ekin lanari eta 
sortuz zeure belarritakoak!

 AZA 25 

 6-12 urte,  heldu batek lagundurik. 

FAMILIENDAKO LANTEGIAK

FAMILIENDAKO 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

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 6-11 urte, heldu batek lagundurik. 

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>>Mi carpeta de artista / 
     Nire artista-karpeta  EU  
 
Hainbat koadernaketa-teknikaren bidez, 
gure artista-zorroa diseinatu eta eginen 
dugu. DINA3 tamainako zorroa izanen 
da, gure marrazki guztiak gordetzeko. 
Kartoizko xafla bat oinarritxat harturik, 
oihal-paper politekin gure zorroa 
sortuko dugu.

 URR 8 EU    URR 15 
 

>>Pasta de miga de pan / 
     Ogi-mamiaren orea EU  
 
Modelatua lantzeko lantegi honetan, 
hainbat koloretako geure pasta eginen 
dugu modelatzeko. Triko errazak ikasiko 
ditugu irudiak eta apaingarri txiki eta 
dibertigarriak egiteko.  

 AZA 5 EU    AZA 19 
 



ARTE-LABORATEGIA FAMILIARTEAN  
> 
Familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, 
imajinatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, 
artista baten mundu magikoan 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. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

 11:00 – 12:15

 10 leku (5 haur + 5 laguntzaile)

 5-10 urte, heldu batek lagundurik. 

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>>Josh Bryan 
 
“Triangulazio” deritzon estiloan 
barneratuko gara. Tamaina askotako 
milaka triangelu marraztean datza. 
Forma geometriko abstraktuen 
errepikapenak behar bezalako 
bolumena, argiak, itzalak eta tonuak 
sortzen dituzte eta, horien bidez, 
erretratuek itxura ahaltsua hartzen 
dute.  Erretratu magikoak sortuko 
ditugu, lerroz, argiz eta itzalez beteak. 

 URR 22 

>> Alexander Calder EU  
 
Calderren piezak oso egokiak dira 
jolaserako, ukitzeko eta jolasteko 
desiorako. Bere obraren gaineko 
kontrola kendu nahi izan zion 
Calderrek artistari, ikuslea sorkuntza-
prozesura gonbidatzeko eta, haren 
esku-hartzearen bidez, pieza nahierara 
eraldatzeko. Laborategi honetan, formen 
oreka arakatuko dugu. 

 AZA 26 EU  

FAMILIENDAKO LANTEGIAK

ANAIA-ARREBENDAKO ZENTZUMEN-ARTEA 
FAMILIARTEAN  
> 
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

 15 leku

 2-6 urte, heldu batek lagundurik. 

 5€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Udazkeneko 
zuhaitzak eta 
edukiontziak 

 
Aspaldi-aspaldian, 
haurrak 
udazkeneko 
koloreak harrapatu 
nahian dabiltza. 
Bizitzaz eta 
kolorez beteriko 
zuhaitzak sortuko 
ditugu edukiontzi 
txikietan; horrela, 
udazkeneko 
magiaren zati ttiki 
bat gordeko dute. 
Saiatu nahi al 
duzue? 

 URR 7 

>> Izpiliku-erroskillak 
 
Altxa dezala eskua 
etxeko erroskillak 
gustuko dituenak! 
Lantegi honetan, 
zentzumenezko 
masa-errezeta 
magiko bat 
prestatuko dugu 
erroskillak sortzeko 
eta apaintzeko. 
Ausartuko al 
zarete? Oso usain 
ona darie.

* Zentzumenezko 
orea lantzeko 
lantegia 
zentzumenak 
esperimentatzeko. 
Orea ez da 
jangarria..

 URR 21 

>> Paperezko 
geometriak  

 
Gogoz al zabiltzate 
forma sinple eta 
geometrikoen, 
koloretsu eta 
konbinatuen, mapa 
bat elkarrekin 
sortzeko? Hartu 
ura eta pintzela, 
eta has dadila 
koloretako jaia! 

 AZA 4 

>> Obrak eta 
eraikuntzak 

 
Hiriko eszena 
zaratatsu bat 
sortuko dugu. 
Anaia-arreben 
arteko proiektu 
bat pentsatu 
behar duzue eta 
guztion arteko 
plangintzaren 
bidez eramanen 
dugu bururaino. 
Entzun arkitekto 
eta ingeniari 
txikiok, zuen zain 
gaude! 

 AZA 11 

FAMILIENDAKO LANTEGIAK

191818 19
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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

 10 leku

 6-11 urte

 2€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Zure lehen Kawaii marrazkiak 
 
Truku batzuk erakutsiko dizkizugu 
pertsonaia samur horiek molde 
japoniarrean marrazteko.

 URR 8 

>> Burbugrafía EU  
 
Marraztu kolore askotako burbuilekin!

 AZA 12 

HAUR LANTEGIAK

HAUR LANTEGIAK

21

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€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Ispilu mezuduna  EU  
 
Egun on esanen dizun ispilu polit bat 
sortuko dugu edota zure burua bibote 
dibertigarri batekin marraztua ikus 
dezazun. Zeuk erabaki!

 URR 22 

>> Marrazki zabalgarria 
 
Origami deitutako teknikari jarraikiz, 
marrazki zabalgarri bat eginen dugu. 
Akordeoi baten gisa ireki eta ixten da! 

 AZA 19 

HAUR LANTEGIAK



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

 ISABEL JASO. POMPAELI

 17:30 – 19:30

 10 leku

 6-12 urte

 2€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Zorioneko kutunak 
 
Diotenez, igeltxoek eta hontzek zoriona 
dakarte; beraz, diseinatu ditzagun! 
Lepoko edo giltzatako politak eginen 
ditugu, gainean eramateko. Horrela, 
zorion handia ekarriko dizute. 

 URR 14 

>> Beldurrezko hiru marran 
 
Momiak saguzarren aurka, 
kaskezurrak mamuen aurka… zatoz eta 
sortu zeure sorkariak; eta gero, ikusiko 
dugu nor den beldurgarriena hiruko 
marraren batailan! 

 AZA 11 

SUSTRAIAK ETA AMETSAK. AITONA-AMONAK 
ETA BILOBAK ELKARREKIN ARTEAREN ALDE. 
ELKARLANERAKO ARTE PROIEKTUA HELDUENTZAT 
ETA HAURRENTZAT  
> 
belaunaldien arteko lantegia da. Jarduera 
plastikoa familiartean, 4 eta 7 urte arteko 
haurrentzat eta haien aitona-amonentzat. 
Hainbat teknika eta material artistiko 
landuko dira, oso lagungarriak zentzumenak 
akuilatzeko eta sormena, irudimena eta 
emozioak garatzeko. 

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 17:30 – 19:00

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 4-7 urte, heldu batek lagundurik.

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> Artez kuzinatzen  
 
Altxa dezala eskua inoiz amonatxoarekin edo aitonatxoarekin janaria prestatzen 
aritu izan denak! Zer iruditzen zaizue sormenez “kuzinatzen” baditugu 
zentzumenezko postre goxo eta magikoak? Maitasun handiz eta konplizitatez 
beteriko errezetak prestatuko ditugu. Heldu eskuz oreari eta aurrera. Jantzi zuen 
sukaldari-txanoa. Beharko duzue eta! 

* * Zentzumenezko orea lantzeko lantegia zentzumenak esperimentatzeko. Orea ez da 
jangarria.

 URR 28 

BELAUNALDIEN ARTEKO 
LANTEGIAK

2322

HAUR LANTEGIAK BELAUNALDIEN ARTEKO LANTEGIAK
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 Doan. 
Aurrez izena emanda.  

 

 

    Doan.  
        Aurrez izena emanda.  

IKASGELA IREKIAK

MAKER PROIEKTUAK

M
AK

ER
 G

UN
EA

IKASGELA IREKIAK
Zatoz guregana! Maker espazioan aurkitu ezazu behar duzun 
aholkularitza eta laguntza herritarren deialdiari aurkezpenari 
begira; elkargune gisa edota sortzaileen artean parte hartzeko 
aukera paregabea da, ekipamendua erabiliz, bakarka, lagunekin 
edo komunitatean.

14 urtetik gorako gazte eta helduendako, edota 14 urtetik beherako 
haurrendako, heldu batek lagunduta..

 Doan, Aurrez izena emanda

AULAS ABIERTAS

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 ordenagailu eta bestelakoak.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 AIMAR ROMEO

 URR 8
 3DKO DISEINUAREN HASTAPENAK HASIBERRIENTZAT 

  
 
 AZA 5 
3D INPRIMAGAILU BATEN KALIBRAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 

 

 11:30-13:30

 7 Leku

* Inprimagailuak edo 3D inprimaketa-ezagutzak dituztenentzat gomendagarriak dira jarduera 
horiek.

MAKER 3D
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MAKER PROIEKTUAK

ZINEMA-ESKOLA – BIGARREN EDIZIOA
>
Civivox Sareak eta Filmmaking for Social Change 
Abangoardia Sozialeko Zinemaldiarekin elkarlanean 
(www.filmmakingforsocialchange.org), proiektu 
deialdi bat abiarazi du Zinema Eskolaren bigarren 
ediziorako.

Bi proiektu aukeratuko dira aurkezten diren 
hautagaitzen artean, gizarte intereseko gai bat lantzea 
proposatzen duten dokumental labur zuzentzeko eta 
egiteko. Aukeratzen diren proiektuei zinemagintzako 
profesionalek eginen diete lagun, 2022ko urritik 
2023ko maiatzera bitarte. 

Laguntzaren emaitza bi film labur dokumental 
izanen dira, iraupen librekoak baina gehienez 30 
minutukoak. Film laburrak Filmmaking for Social 
Change zinemaldiaren bosgarren edizioaren 
hasierako saioan estreinatuko dira. Zinemaldia 
2023ko maiatzaren bigarren astean eginen da. 
Gainera, ahalegina eginen da lanek hedapen 
handiagoa izan dezaten beste zinemaldi batzuetan, 
hala nola Londresko Zinema Dokumentalaren 
Nazioarteko Jaialdian edo Bartzelonako Giza 
Eskubideen Zinemaldian. Biekin ere lankidetza 
harremana baitugu. 

Betebeharrak

Interesa duten pertsonak edo lan-
taldeak urriaren 19an aurkeztuko 
dira, 19:00etan, Milagrosako 
Civivoxean.

Interes sozial libreko gaiei buruzko 
ideia bat ekartzea gomendatzen da 
dokumentalerako.

Dokumentalak egiteko lantaldeak 
proposatuko dira, gutxienez 2 
pertsona eta gehienez 5 dituztenak.

Ezinbestekoa da talde bakoitzeko 
parte-hartzaile batek gutxienez 
bideoa muntatzeko eta editatzeko 
gutxieneko ezagutzak izatea.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 URR 19 

 19:00

MAKER PROIEKTUAK

MAKER PROIEKTUAK

ELEKTRONIKAKO MAKER ETA 3D PROIEKTUA
DOMOTIZATU ETXEA ELEKTRONIKAREKIN ETA AURREZTU ENERGIA 
>
Kontsumo-elektronika iristearekin eta kostuak murriztearekin batera, 
Civivox-ek proiektu/lantegi hau egitea proposatzen du, gure etxeetako 
hainbat utilitate automatizatzeko, hala nola energia aurrezteko.

Proiektua hilabetean hiru larunbatetan eginen da, urritik urtarrilera 
bitartean, eta maketa bat zehaztuko da proiektuaren eginkizunak 
betetzeko.

Maketa eta prototipogintza egiteko 3D inprimaketa kontzeptuak 
ikasiko dira, baita erreleak, motorrak, sentsoreak eta abar erabiltzeko 
programak eta aplikazioak ere…. Eta Alexa edo Siri bezalako 
plataformekin integratzea.

Helburua elektronika ikasi, praktikatu eta informatikarekin, 
elektrizitatearekin eta 3Darekin konbinatzea da, eta software eta 
hardware irekian raspberry pi gisa integratzea.

Horrela, gure berogailuak, argiak, pertsianak automatizatu ditzakegu, 
kontsumoa monitorizatu, piztutakoak eta itzalitakoak programatu 
errendimendu hobea izateko.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 AIMAR ROMEO

 URR 15- URT 28 

 11:30 A 13:30
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MICROSTABLE 2022

PROGRAMAREKIN 
ELKARLANEAN:

PETITE MORT
RECITAL DE ‘LIED’ 
> 
Erotismoa, heriotza, bakardadea 
eta gisako kontzeptuak jorratzen 
dituzte Natalia Labourdettek 
eta Victoria Guerrerok 
interpretatuko duten egitarau 
interesgarrian sarturiko piezek. 
Errezitaldiak ibilbide kontzeptual 
bat proposatzen du, hizkuntza 
hartan edo honetan mintzo diren 
estilo honetako edo hartako 
konpositoreen piezen bidez. 

Adierazkortasun bero eta kantu-
teknika dotorearen jabe, Natalia 
Labourdette urrats sendoak 
ematen ari da ibilbide musikal 
interesgarria ontzeko. Erakutsi 
du zabala dela erregistroetan eta 
gaitasuna duela askotariko egileak 
interpretatzeko. Haren ondoan, 
Victoria Guerrero piano-jotzaile 
bikaina arituko da, bereziki 
liederista gisa nabarmentzen 
ari dena eta sopranoari 
akonpainamendu zehatza 
eskaintzen diona.    

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 SOPRANOA: NATALIA LABOURDETTE. 
PIANOA: VICTORIA GUERRERO.

 URR 2 

 19:30 

 Doan, Aurrez izena emanda 

LA RISA LISTA

LA RISA LISTA

VILLANA 
> 
Villana bakarrizketa 
miragarria da, monologo 
hutsa baino gehiago. 
Solasaldia baita 
publikoarekin, ikusleek 
entzun, irri egin edo 
sentitu dezaten esaten 
direla beti esan nahi izan 
dituzten gauzak edota 
entzun nahi ez zituzten 
gauzak. Edo dena batera. 
Pieza honetan, irria 
aitzakia da deliturik 
ez egiteko. Tresna bat 
da minik egin behar ez 
zigutela esan ziguten zauri 
batzuei zornea ateratzeko. 

Irri eginen dugu, 
izorragarria bazaigu ere.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 IRANTZU VARELA

 AZA 10 

 20:00

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda

Aspaldian datoz aldaketak ate joka umorera, orain gizonek ez baitute 
nagusitasuna arlo horretan. Hamaika emakume eramaten ari dira bestelako 
ahotsak, bestelako ikuspegiak, bestelako kontakizun eta analisiak areto eta sare 
sozialetara, gu guztioi irri eginaraziz, pentsaraziz, galderak eginaraziz. Irria 
argi, indartsu eta garbi iristen da, irri askatzailea, politika, egunerokotasuna, 
prekarietateak, gorputzak, sexua, afektuak, identitatea, porrotak, beldurrak 
eta abusuak zeharkatzeko. Irria adimenez lehertzen da, eta ziklo honek, hain 
zuzen, pentsatzen duten emakume komikoen edo komedia egiten duten 
emakume pentsalarien erakusgarria eta jaia izan nahi du. 

HUMOR NEGRA 
> 
Ekuatore Gineatik (Afrika) atera, 
Espainiara iritsi, eta aktore eta 
bakarrizketari bihurtu arteko 
neskato beltz baten istorioa da. 
Bakarrizketa honetan, artistak 
gai zehatz bat hatzen du ardatz: 
Espainian emakume beltza izateak 
zer dakarren. 

“Humor Negra” maitasunez, 
haurtzaroaz, ametsez, familia-
harremanez eta amatasunaz 
mintzo zaigu (eta nola une jakin 
batean autonomo bilakatzen 
den). Ahoan bilorik gabe, Asaari 
zuzenean doa harira, bere 
bizitzako esperientziak eta 
pasadizoak bakarrizketarako gai 
bihurtuta. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ASSARI BIBANG NGUI

 AZA 17 

 20:00

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda

DESENCAJADA 
> 
Rocío Quillahuamanek 
aitortu nahi du beti sentitu 
dela galdua. Galdua 
sentitzen zen sei urterekin 
bere familian, hamaika 
urterekin Bartzelonara 
iritsi zenean eta, orain ere 
bai,  hogeita zortzirekin, bizi 
den alokairuko etxebizitzan. 
Galdua sentitzea akigarria 
da, eta Rocío akitua dago. 
Umorea eta amorrua 
bakarrik gelditzen zaizkio 
eta, tresna horiei esker, 
gustura lasaituko du barrena 
zuen guztien ondoan. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ROCÍO QUILLAHUAMAN 

 AZA 24 

 20:00

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda
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FARFAROUT
INSTALAZIO PERFORMATIBOA

Proposamen performatibo diziplina anitz honetan, zientzia, musika, dantza, soinu-paisaiak, 
bitartekaritza eta ikerketa ari dira elkarren arteko solasean. 

Astronomo talde batek berrikitan baieztatu du gure eguzki-sistemako objekturik urrunena aurkitu 
dutela, zientifikoek 2018AG37 deitua eta Farfarout esaten diotena (ingelesez, oso oso urrutikoa 
esan nahi du). Aurkikuntza berri horrek unibertso ezagunaren mugak zabaldu ditu, eta zientziatik, 
perfomance artistiko baten sorkuntza eragin du, diptiko modukoa. 

Kondestablearen jauregian egutegi berezi bat paratuko da, hots, Egutegi kosmiko habitagarria eta 
bizipen-eragilea. Erakusketa Karl Sagan astrofisikariak pentsatua da eta, Farout Artistic Research 
erakundeak berariaz egokitu du Jauregia bere osoan huraxe ezartzeko. Erakusketan, Unibertsoaren 
historia urteko hamabi hilabeteen eskalan dago irudikatua; denok gaude ohituak denbora-unitate 
horretara eta lagungarria zaigu gure historiaren, gure planetaren eta gure izatearen munta 
ulertzeko. Bakoitzak lehen pertsonan biziko duen esperientzia fisikoa izate aldera, eraikinaren 
espazialtasunarekin jokatzen dugu. Patio nagusian bigbanga- ezarriko da eta, hartatik, unibertsoaren 
historia garatzen da. Historia hori, zehazki, Kondestable Jauregiko hamabi gela interkonektatuetan 
banatuko da; horrela, patio nagusiko bigbang-arekiko distantziaren arabera daude gelak espazioan 
kokatuak. Publikoari gonbitea eginen zaio kosmosaren historia hamabi etapetan egitera, ibilian soinu-
paisaiak, isiltasuna, gogoeta-uneak eta partaidetza-uneak topatuta. Erakusketaren diseinu grafikoa 
Francisco Xabier Goñi Castañón doktorearen kargura joan da. 

Esperientzia artistikoarekin batera, badira huraxe bere testuinguruan kokatzen duten eta lagun 
egiten dioten duten esku-hartze artistikoak. Flex Ensemble  talde alemaneko musikariek zuzeneko 
esku-hartzeak eskainiko dituzte azaroaren 7an (astelehena), 8an (asteartea) eta 9an (asteazkena), 
20:00etan hasita. Honatx musikariak: Kana Sugimura, Anna Szulc, Martha Bijlsma eta Johannes 
Nies. Emanaldiak egutegi kosmikoko etapa batetik emanen dira, eraikinak dituen erresonantziekin 
eta akustikarekin jokatuta eta, horrela, erakusketa moldeko esperientzia edo esperientzia parte-
hartzailea osatuta. 

Ekintza zientifikoa azaroaren 10ean (osteguna) eramanen da bururaino, ibilbide bat eginen baita 
egutegi kosmikoan, bai eta mahai inguru ireki bat ere, Francisco Colomer doktoreak (JIVE Institute) 
eta Javier Armentia doktoreak (Iruñeko planetarioa) parte hartuta, biak ere astrofisikariak eta 
dibulgatzaileak. Zientziaren, artearen eta gizakiaren artean partekaturiko kezkak izanen dira 
solasgai eta, era berean, haien arteko uztarketak irudipen berriak eragiten ahal dituela eta jakintza 
berria sortzen laguntzen ahal digutela. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 FARFAROUT instalazioa FAROUT ARTISTIC RESEARCH erakundeko ikerlari, interprete eta sortzaile taldeak diseinatua da. Honatx 
kideak: Beatriz Pomés doktorea, Sef Hermans doktorea eta Igor Sáenz doktorea.

 AZA 7 > 10

 Jende guztiarendako

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte.

FARFATOUT

ZINETIKA

Dantzaren, zinemaren, eta teknologia 
berrien, gorputzaren eta makinaren 
arteko harremanak arakatzen dituen 
jaialdi diziplina anitza da, elkarrekin 
sortuz, esperientzia artistiko 
ezberdinen bila. 

Jaialdiak hainbat proposamen jasoko 
ditu gai horren inguruan, hala 
nola bideodantza, perfomancea, 
instalazioak, masterclass eta lantegiak 
egingo dira, Iruñean, Donostian eta 
Bilbon.

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte.

GANBERA GORPUTZAREN LUZAPEN GISA
MASTERCLASS
> 
Bere filmen eta beste zinemagile batzuen 
zatietatik abiatuta, Marina Lameirok hausnarketa 
egingo du kameraren ideiaren inguruan, 
gorputzaren hedapen sentikor gisa.

 MARINA LAMEIRO

 AZA 18 

 17:00 – 18:30

 +18

LUNA NEGRA
ZINE-FORUMA
> 
Luna Negra Granadako flamenkoaren unibertso 
poetiko eta magikoan murgilduko da, Alba 
Heredia flamenko-dantzaria protagonista dela, 
“Duende flamenkoa” delakoaren izaera ikertzeko.

 Zuzendaria: Miguel Goñi eta Mikel Belascoain 
Aurkezpena zuzendarien eskutik, eta eztabaida Alba Heredia 
flamenko-dantzariaren protagonistarekin.

 AZA 18 

 19:00 – 20:00

 +18

ZINETIKA



MAPPING JAIALDIA, 
ESPERIENTZIA ARTISTIKOA FAMILIENTZAT 
ETA LEHEN HAURTZAROARENTZAT 

 12 > 26 AZA

  INSTALAZIO-IKUSKIZUN ELKARRERAGILEA>>  
LUDI, PLANETA POSIBLE BATERAKO POEMA ESZENIKOA EU  
> 
Pandemia garaian jaiotako haur batzuk ezin izan dira hazi 
normaltasunez, hau da, mundua arakatuz eta sozializatuz. Heldu 
asko, halaber, ama eta aita izan dira lehen aldiz, eta ezin izan 
dute seme-alabekin lotura emozionalik naturaltasunez sortu, 
Artearen eta Jolasaren bidez. 

LUDI ikuskizun elkarreragilea da, poema eszenikoa. Artistak 
eta ikusleak natura osatzen duten elementuetan murgiltzen 
dira, zentzumenetan oinarrituta esperimentatzeko posible dela 
MUNDU jasangarriago bat, baldin eta ARTEA eta JOLASA 
hazkuntzaren ernamuinean jartzen baditugu. Zuen sormenaren 
INSTRUMENTUA JOTZERA gonbidatu nahi zaituztegu! 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  

 TEATRO PARAÍSO ANTZERKIA-CREATECTURA

 AZA 12 

 10:30 GAZT 
12:00 EU   
17:15 EU  
18:30 GAZT

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

 Doan, Aurrez izena emanda.
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ZINETIKA 2022 PROGRAMAZIOA
ZINE-FORUMA
> 
Hizkuntza nagusia gorputza/mugimendua 
duten film laburrez osatuta dago programa hau. 
Gozatzeko hitzik behar ez duten proposamen 
zinematografikoak dira.

Emanaldien ondoren, filmetako zuzendari batzuk 
entzuleekin hitz egiteko prest egongo dira.

 AZA 18 

 20:00 - 21:30

 +18

IN PERSPECTIVE
DANTZA
> 
In Perspective perfomance diziplina anitza da 
gune ez eszenikoetan, dantzaren, arkitekturaren 
eta musikaren arteko topaketa oinarri harturik. 
Laida Aldazek gidaturik, perfomance honek 
perspektibekin jokatzen du, izenak berak 
adierazten duen bezalaxe, zinema giroaren 
oroigarri. Publikoa ikuskizuna garatzearekin 
batera ibiltzen da, gune habitatuan inspiratutako 
dantza-eszenak ikusi bidenabar.  

 Zuzendaria: Laida Aldaz Arrieta 
Gregory Alliot, Marta Coronado, Clarissa Costagliola, Stefano 
Matiello y Beñat Urrutia sortua

 AZA 19 

 1. SAIOA 19:00 – 20:00 
2. SAIOA 20:30 – 21:30

 AZA 20 

 1. SAIOA 11:00 – 12:00 
2. SAIOA 12:30 – 13:30

 Jende guztiarendako

ZINETIKA

Berriz ere Teatro Paraiso Antzerkiarekin elkarlanean, bigarren urtez 
parte hartuko dugu Lehen Haurtzaroari zuzendutako MAPPING 
Europako jaialdian. 

Nazioarteko Antzerki Jaialdian hiru eszena-proiektu estreinatuko 
dira gure herrialdean, hirurak ere Mapping Europa Sortzailea 
ekimenaren barnean onduak: Cache-Cache, Belgikako Theatre 
de la Guimbarde-k egina; Aqualuz/Urargi, La Piel Teatro nafar 
taldeak ondua, eta Ludi,  planeta posible baterako poema eszenikoa, 
Gasteizko Teatro Paraíso Antzerkiak egina.

Atal eszeniko berritzaile honetan, hiriko haur txikienei (1 - 4 urte) 
eta haien familiei ireki dizkiegu Jaialdiko ateak, kultur esperientzia 
zoragarrian barneratzera gonbidatzeko. Arteak Zuzenean gozatzeko 
aukera izanen dute, betiere Musikan, Ikusizko Arteetan, Arte 
Esperimentazioan eta, nola ez, ANTZERKIAN murgilduz.  

Den-dena prest dago ikusle ttikiak hartzeko, haien lehen 
esperientzia eszenikoa goza dezaten!

MAPPING JAIALDIA

CIVIVOX SAREA EGOITZA 



  ARTE ESZENIKOEN IKUSKIZUNAK UMETXOENDAKO >>   
 
URARGI EU  / AQUALUZ
> 
Proposamen eszeniko honetan, interpreteek bi elementu 
magikorekin esperimentatzen dute: argiarekin eta urarekin, 
hain zuzen. 

Argiak poesiazko munduak ditu argitzen, eraldatzen, 
marrazten. Urak, bere izaera geldiezin eta aldakorraren 
bidez, zentzumenezko bidaia egitera gaitu gonbidatzen. 

Argiak atsegin du ur gardenean islatzea, ispilu bat bezala, 
gero espazioa tindatzeko. 

Argiak eta Urak, elkarrekin, ikusle ttikien eta haien 
familien emozioak kulunkatzen dituzte, bizitzaren aldeko 
aldarria gozatzera gonbidatuta. 

La Piel Teatro taldearen  “Aqualuz”/”Urargi” proiektu 
eszenikoak  Teatro Paraíso Antzerkiaren aholkularitza 
eta laguntza jaso ditu, egoitza artistikoko hainbat saioren 
bidez 2022ko udazkenean zehar, bai Iruñeko Mendillorriko 
Civivoxeko, bai Gasteizko Teatro Paraiso Antzerkiaren 
egoitzako gune eszenikoetan. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  

 LA PIEL TEATRO (Nafarroa) Zuzendari eta egilea: Jaione Urtasun.  Proiektu 
eszenikoa laguntzea: Mª Pilar López (Teatro Paraiso Antzerkia). Interpreteak: 
Jaione Urtasun, Xabier Flamarique.

 AZA 19 

 10:30 
12:30 EU  

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

 3 €. Aurrez izena emanda

CACHE-CACHE 
THEATRE DE LA GUIMBARDE (BÉLGICA)
> 
Ikuskizunak arakatzen du zer-nolako erritua egiten den 
ezkutaketan edo kuriketan jostatzen denean: beldurra, 
zirrara, ezustea eta poza. Ezkutatzearen plazera 
berreskuratzeko gonbidapen poetikoa da, geure burua 
hobeki ezagutzeko. Azken buruan, zirikada bat da 
begiak irekitzeko eta Arteak Zuzenean bizitzeko. 

Kuxin handien batailek oin-dantza bati ematen diote 
bidea mahai baten azpian. Pantaila atzean ezkutaturiko 
argi txiki batek itzal iragankorrak zizelkatzen ditu; 
soinu-efektuek eta proiekzio sotilek gurasoen etorrera 
eta jolasaren amaiera iradokitzen dituzte. Lo egiteko 
tenorea da!

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  

 Zuzendaria: Yatuka Takei. Egilea: Pierre Lambotte. Interpreteak: Pierre 
Lambotte, Sara Olmo

 AZA 26 

 10:30   
12:30

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

 3 €. Aurrez izena emanda

MUNDU TXIKIAK. JOLASA ETA IKASKUNTZA ZENTZUMEN 
ANITZA ETXEAN ETA ESKOLAN
 CHARLA FORMATIVA TEÓRICO-PRÁCTICA 
> 
Hitzaldian, “mundu txikiak” izanen dira mintzagai, 
bai eta mundu horiek instalazioarekin eta antzerki-
eszenifikazioarekin duten antz handia ere. Pentsatuko 
dugu nola sortu giroak, nola eragin inspirazioak eta nola 
egin materialak, hori guztia baliabide gisa erabiltzeko 
bai jolas amaigaberako bai ikaskuntza zentzumen 
anitzerako, dela etxean dela eskolan. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 AZA 24 

 18:00- 19:30

 12 leku

 Helduendako. Haur eta lehen hezkuntzako gurasoendako eta 
irakasleendako. 

 Doan. Aurrez izena emanda

3534
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 LANTEGIAK: ADIERAZPEN ARTISTIKOA ETA PLASTIKOA UMETXOENTZAT >>   
 
Gune egokia da zentzumenak suspertzeko, behatzeko gaitasuna ernatzeko eta 
jakin-mina bultzatzeko, betiere ukimenezko, entzumenezko eta ikusmenezko 
estimuluen bidez .

Argi-edukiontziak 
>
Zentzumenezko esperientzia argi beltzarekin  
 
Ametsezko bidaian abiatuko gara, gau argitsuan 
nabigatu eta ura gure eskuargi magikoekin harrapatuko 
dugu. Ausartu zaitez mundu honetara etortzera, eta 
ametsak argiaren, iluntasunaren eta uraren artean 
isurtzen ikusiko dituzu!

Lantegia La Piel Teatro taldearen Aqualuz/Urargi 
proposamen eszenikoan dago inspiratua. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 AZA 18 

 17:30 - 18:30

 14 leku (7 umetxo + 7 laguntzaile)  

 15 hilabete – 3 urte, heldu batek lagundurik 

 4€. Aurrez izena emanda

Ezkutalekua margotzen 
> 
Lantegia Theatre de la Guimbarde taldearen Cache-Cache 
ikuskizunean dago inspiratua. 
 
Badakizu zer eginen duzun? Misterioa da. Aurkituko 
ote duzu? Bai! Dagokionean. Eta, gero, zer etorriko da? 
Erronka berria. Eta dena, non bukatuko da? Hasieran. 
Estali, bilatu, aurkitu, margotu, begiratu zure buruari, 
makurtu, ibili, margotu berriz, eta berriro ere hasi. 
Labirinto liluragarri honek ez zaitu epel utziko. Zure 
zain gaude! 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 25 AZA 

 17:30 - 18:30

 14 leku (7 umetxo + 7 laguntzaile)  

 2-4 urte, heldu batek lagundurik 

 4€. Aurrez izena emanda

NAFARROAKO AMATEUR 
ANTZERKIAREN ERAKUSTALDIA 
2022

EL MATRIMONIO PALAVRAKIS, EGILEA: ANGÉLICA LIDELL
DRAMA
> 
«El matrimonio Palavrakis» lana Elsa eta Mateo 
senar-emazteen bizimodu iskanbilatsuaz ari da, 
biak ere tratu txarren biktima haurtzarotik beren 
azkenera arte. Haur bat izateko orduan haien 
artan sortzen diren emozioak ditu lanak oinarri. 
Beren gurasoekiko eta gaixotzat jotzen duten 
gizartearekiko herrak hartuta, iduri du josteta 
bakarra dutela bizitzan, hots, dantza lehiaketetara 
joan eta haietan aritzea, beti (edo ia beti) galtzaile 
ateratzen badira ere. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ASOCIACIÓN PUNTIDO TEATRO 

 URR 8 

 19:00 (90 minutu)

 + 16

 3 €. Aurrez izena emanda

FUERA DE JUEGO, EGILEA: MARTA BUCHACA
TRAGIKOMEDIA  
> 
«Fuera de juego» emakumeen futbol-talde baten 
inguruan gertatzen den tragikomedia bat da, 
haien bizitzako partidarik garrantzitsuenean. 
Antzezlanak emakumearen rola eta 
emakumezkoen kirola ditu gogoetagai, oraindik 
ere matxismoak gogor jotzen duen gizarte batean. 
Neskek beren grina bizi nahi dute, ez dute besterik 
nahi, baina joko-zelaian haien inbidiak, ametsak, 
zalantzak eta beldurrak azaleratuko dira. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA  

 ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO CARICATURAS 

 AZA 20 

 19:00 (75 minutu)

 + 16

 3 €. Aurrez izena emanda

FESTIVAL MAPPING
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MICROSTABLE 2022: 
IRUÑEKO MIKRO ARTE 
ESZENIKOEN V. JAIALDIA

LA PETITE CARAVANE
TEATRO SOBRE RUEDAS
> 
Antzoki guztietan errefusatu 
dutela eta, munduko barietate 
artistarik txikienak bere antzokia 
eratzea erabaki du, bere neurrien 
araberakoa. Gainera, gurpilak 
paratu dizkio munduko zoko-moko 
guztietara eramateko. Orain, bere 
trebeziak erakusteko aukera du 
eta zoriontsua da; beraz, artista 
ñimiño horrek giro liluragarrian 
murgiltzera gonbidatuko gaitu. 
Hortaz, berriz ere frogatua da 
gauza onak flasko txikietan heldu 
direla. Zalantzarik gabe, sekulan 
ahantziko ez duzun ikuskizuna.  

 MERKATARIEN PLAZA 

 ADRIÁN CONDE 

 URR 27 

 18:00 – 21:00

 Doan

La Nave Producciones Teatrales S.L.ek, Iruñeko Udalarekin eta 
Nafarroako Gobernuarekin elkarlanean, “MICROESTABLE 
2022” Iruñeko Mikro Arte Eszenikoen V. Jaialdia gauzatu eta 
koordinatuko du 2022ko urriaren 27a, 28an, 29an eta 30ean, 
proposamen eszeniko garaikideak Iruñeko KONDESTABLE 
CIVIVOXEAN kokatzeko (Nafarroa).

El secreto de O’sono
Fantasmagoría
> 
Gure lehen lana Japoniako XVI. 
mendeko elezahar batean dago 
oinarritua. Horri esker, gailuaren 
erabilera ikertzeko aukera 
izanen dugu: nola dagoen egina, 
argiztapena, soinu-espazioa, 
hologramak. Erabat japoniera 
zaharrean, ikuslearentzat 
interpretazio-gune zabal bat 
dago, irudimena dantzan 
jartzeko eta elezahar hori ikusle 
bakoitzaren bizipenen arabera 
interpretatzeko. XVI. mendeko 
elezahar batean oinarritutako 
fantasmagoria bat da, egungo 
publikoa zur eta lur uzten duena.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 28 URR 

 17:30 – 20:30

 Doan

Dancing in the rain
Parodia musical
> 
Omenaldia egin zaio 
zinemako eszenarik 
ospetsuenetako bati. 
Ziur aski, denok gogoan 
daukagun une musikalik 
onenetako bat da. 
Egokitzapen libre eta 
eroa; harrigarria antzoki 
batean (eta tamaina 
horretan!!). Hagaxka-
txotxongiloaren teknika 
erabiltzen da, egokitua. 
Eszenografia dinamikoa 
euriarekin (eta beste 
sorpresa batzuk), eszena 
holografikoan. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 URR 29 

 17:30 – 20:30

 Doan

Cabaret singular
Kabareta
> 
Zer da Kultura? Dirua 
irabazteko negozioa edota 
sormenezko jostaketa? 
Kontsumitzeko beharra 
edo sortzeko beharra? 
Kabaret ñimiño honetako 
ospakizun-maisu txiki 
eta garratzak ez dizu deus 
ere azalduko, eta haren 
abesti eta purrustadek 
ere ez dizute deus ere 
lagunduko. Baina baliteke 
zu irriz hastea eta, 
orduan,… orduan bai! Ez 
duzu esperientzia hau 
ahaztuko. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 URR 30 

 17:30 – 20:30

 Doan

EL TITIRISCOPIO 
> 
Titiriscopioa italiar erako antzerkia da, txotxongilo 
lan laburrak eta hologramak zuzenean emateko. 
PAREGABEA. 
Oztopo arkitektonikorik gabeko gailu eszenikoa da, 
funtzionala, inklusiboa, ezberdina. 
8 ikuslerendako edukiera, aurikular, tutu eta ispiluen 
bidez, eta bisore bakoitzetik agertokiaren ikuspegi 
ezberdina dago, italiar erako antzokietan gertatzen den 
bezala. 
Hologramak proiektatzeko sistema bat da eta, horrekin 
batera, txotxongilo fisikoak. Horra, XXI. mendeko 
ikuskizunaren forma berria. 
Titiriskopioak egunero obra desberdin 
bat proiektatuko du, emanaldi 
jarraituetan, 17:30etik 20:30era.  
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VIRTUAL
UMORE ANTZERKIA
> 
Nekane eta Iñaki adin erdiko bi teknikari dira: biologoak 
edo laborategiko teknikariak edo… horrelako zerbait. 
Badakigu goiz erdiko kafea baliatzen dutela prototipo 
bat esperimentatzeko. Programa informatiko bitxia. 

Horretarako, errealitate birtualeko betaurrekoak 
doitu, eta buru-belarri lanean. Baina, jakina, badirudi 
gaur ez dela egun ona Nekane saialditan aritzeko, bere 
jefearekin pixka bat sutan dagoelako; “australopitekoa” 
esaten dio… Giroa nahasita dator.

 LA NAVE

EL PORVENIR
DANTZA
> 
Hautamena bazenu, zer eskatuko zenioke etorkizunari? 
Zure ustez, nolakoa izanen da zure geroa? Zerk 
baldintzatzen du etorkizuna izatea zuk desio duzun 
bezalakoa? 

Ilusioak, helmugak, amets ahalgarriak eta ezinezkoak 
ezagutzea, eta aldi berean, agerian uztea “etorkizun” 
dagoen gauza ezezagunak eragiten dituen ziurgabetasuna, 
segurtasunik eza eta beldurra. Bizitzeko arriskua gure 
gain hartzea, hori gorputzean, mugimenduan eta ekintza 
eszenikoan moldatzeko asmoz. 

 CAMINANTES DANTZA / PEPA SANZ

ARGIZ BETERIK BURUA
ZIRKUA
> 
Mugimendua esekita. Hainbat gorpuztasun eta 
testuratatik pasatuz, bere ardatzetik beretik at 
desegiten eta bidaiatzen da. Deskonexioa dago 
gogamenaren eta orainaren artean, dagoen lekutik 
ateratzen duen errealitate neurrigabean. Zer gertatzen 
da gelan beste inor ez dagoenean?

 ZÖE ALDEKOA

2022KO MIKROSTABLE ATAL OFIZIALA: 
>

  KONDESTABLE CIVIVOXA

 URR 28 

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

 10 €/ saioko, aurrez izena emanda

EL SABOR DEL MELOCOTÓN
ANTZERKIA 
> 
Emakume bat jauzi egin hurran dago horma batetik 
amildegira, bere buruaz beste egiteko. Helburua 50 
metroko tarte batera dago, oinetatik lurreraino dagoen 
tartea, alegia. Alabaina, jauzi egitera doan unean 
emakume etxegabe bat agertzen da gure emakumea 
eroriko den lekuan bertan. Hortik aurrera, bi emakumeen 
arteko harremana sortuko da, desioak eta ametsak bat 
eginda eta nahasita, bakoitzaren patua iraulita. 

 KABÍA TEATRO

TAN A PROP
DANTZA
> 
Tan a prop (hain hurbil) dantzaren eta eskulturaren 
artean sortzen diren solasaldi posibleak ikertzeko 
asmoz jaio da, gune eszenikoaren gainean igeltsuzko 
eskultura bat denbora errealean sortuz. Bi interpreteak 
materialarekin mimetizatu eta sormenezko keinua  
arakatzen dute bere gorputzen bidez, materiarekin 
elkar eraginez, hainbat fasetatik pasatuta: ura eta 
hautsa izatetik atal sendo eta irmo bat izatera, gorputzei 
eusteko gai dena.

 JÚLIA GODINO I ALEXA MOYA

LA CHICA DE LA CURVA
MUSICAL
> 
Juan Villar aktore famatua da eta nazkatua dago 
ofizioaz.  Bere azken filmeko zuzendariak antolatutako 
jaira joan da. GPS baten erruz errepide batean galdurik 
dabilela, bidaia-lagun arraro bat topatuko du, eta 
hark arrisku batez ohartaraziko dio. Istorio harrigarri 
honetan, hasieratik bukaerara agertuko dira bai efektu 
bereziak bai musika, ikuslea gure mundu musikal txiki 
eta goibel honetan murgilduta. 

 TINONÍ CREACIONES

2022KO MIKROSTABLE ATAL OFIZIALA: 
> 

  KONDESTABLE CIVIVOXA

 URR 29 

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

 10 €/ saioko, aurrez izena emanda
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LA BUENA LETRA
ANTZERKIA
> 
Bikote batek bizitza osoa eman du bizilagunen artean “zoriona” 
sortu nahian: erdi faltsutzaileak, erdi aingeru guardakoak dira. 
Ez dakite oso ongi nola hasi zen dena, baina beren postontzian 
errakuntzaz sartutako postal bat berridaztea erabaki zuten 
une batean gutunaren edukia “hobetzeko”.  Orduz geroztik, 
ongia egitearen sentsazioak zoraturik, etengabe aritu dira 
gutunak, paketeak, jakinarazpenak eta beste irekitzen, 
informazioa eta errealitatea manipulatuz, bizilagunek izan 
dezaten ongizatetzat jotzen duten huraxe. 

 EL MONO HABITADO

ESSENZIA
ZIRKUA
> 
Essenzia. Jaio, bilakatu, erori, irri egin, negar egin… geruzak 
zeharkatzea, oskolak haustea.  Barnean daramagun huraxe 
da Essenzia, besteengandik bereizten gaituen huraxe. 
Lurretik altxatzen gaituen zerbait, goratzen gaituena, 
lebitarazten gaituena inguruan dugun munduaz haratago. 

Gorputz adierazpena, mugimendua eta pole dance teknika 
uztartzen dituen saioa da, perfomance formatuan emana. 

 IZASKUN LASARTE

VISITA GUIADA
UMOREZKO ANTZERKIA
> 
Lisa Geradiniren La Gioconda erretratua zalantzarik gabe da 
inoizko margolanik ospetsuena. Baina… zer dakizu margolan 
horretaz? …  Leonardo Da Vincik margotu zuela? Parisen 
dagoela? Ezer gehago? 

Lan honek munduko museorik ospetsuenera eramanen 
gaitu, Louvrera, eta margolan misteriotsu horretaz dena 
jakiteko aukera emanen digu.

SARTU, ESERI ETA GOZATU.

 Bisita gidatu hutsa da… zer atera ote daiteke gaizki?

 21:12 PRODUKZIOAK

2022KO MIKROSTABLE ATAL OFIZIALA:
>

  KONDESTABLE CIVIVOXA

 URR 30 

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

 10 €/ saioko, aurrez izena emanda

EL CIEGO DEL LAZARILLO
ANTZERKIA
> 
Kutxa bat, oihal bat, irudimen handia eta, nola ez, ogi 
pusketa bat. Itsumutilak paperaren mugak zeharkatu 
ditu gure kulturako eta nobela “pikareskoaren” mito 
bihurtzeko. Funtsezko pertsonaia horietako bat da. 
Hemendik gutxira egonen ahal dira gure ikusle gazteak 
tentatuak testu anonimo hau irakurtzeko. Bestela, 
gutxienez, haren ezaugarri nagusiak ezagutuko dituzte. 

 MALASPULGAS

EL FANTASMA DEL CONDESTABLE
MAGIA
> 
Hodei ziur dago toki guztietan mamuak bizi direla eta 
ez direla guk pentsatzen dugun bezalakoak: hau da, 
mamu zatarrak, baldarrak… 

Batere ohikoa ez den saio espiritista batean barneratuko 
gara eta, zoria lagun badugu, Kondestablean bizi den 
mamua ikusiko dugu. 

Kabina espiritista bat, medium bat (edo halaxe uste du 
berak) eta hainbat objektu, gure begien aurrean zerbait 
arraro gertatzen dela frogatzeko. 

 MAGO HODEI 

BE
ZIRKUA
> 
Ikusizko eta emoziozko proposamena da, bi objektu eta 
bi zirku-teknika uztartu dituena. Objektuak: Swing Bike 
eta eskailera. Teknikak: oreka eta akrobazia.

Bizitzan, badira igotzeko uneak eta jaisteko uneak. 
Gure inguruan, berriz, pertsonak eta gauzak isurtzen 
dira, biratzeari, sentitzeari eta egiteari utzi gabe. Indar 
hori funtsezkoa da, eta bizitza esaten diogun abentura 
honetan ibiltzen laguntzen digu. 

 CIRCO DABITXI

FAMILIENDAKO SAIO BEREZIA
> 

  KONDESTABLE CIVIVOXA

 URR 30 

 • FAMILIENDAKO 1. SAIOA: 11:30 
• FAMILIENDAKO 2. SAIOA: 12:00 
• FAMILIENDAKO 3. SAIOA: 12:30

 5 urtetik gora, heldu batek lagundurik

 3 €/ saioko, aurrez izena emanda
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#TOP10SARASATE SARASATEREN MATINÉEAK 

AHOZKO NARRAZIOAK 

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 gertatu ziren musika arloan. Ziklo honetan, kontzertu horien funtsa 
berreskuratuko dugu, orduko errepertorio berbera emanda. 

 ZIKLO-KOORDINATZAILEA: BEATRIZ POMÉS 

Sarasate siempre volvió a Francia 
> 
Sarasatek oso harreman estua izan zuen beti 
Frantziarekin: zazpi urte zituela joan baitzen Parisera 
ikastera; gero, Frantziako aretoetako musika-emanaldiak 
hartu behar dira kontuan. Beraz, hark eszena musikal 
frantsesean izaniko protagonismoak biolinaren historia 
markatu du. Matinée honetan, Sarasatek Iruñera 
ekarritako soinu frantsesera hurbilduko gara.  

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 INTERPRETEAK: BEATRIZ POMÉS, TXIRULA. ÁLVARO IBORRA, 
KLARINETEA. RUBÉN FERREIRA, FAGOTA

 AZA 13 

 12:00-12:40 

 + 18 

 Doan, Aurrez izena emanda 

4544

#Top10 Lanak:  Bidaia zoragarria izanen da Pablo Sarasate 
nafar konpositore eta biolin-jotzaile ospetsuaren melodiarik 
eragintsuenak erakusteko. Errepertorioa artaz aukeratu eta moldatu 
da biolontxelorako eta gitarrako. Emaitza hurbileko kontzertu 
xarmaduna da.  

#Top10 Sentsazioak: Publikoa borobilean jarriko da agertokiaren 
gainean eta, erdigunean, berriz, biolontxelo eta gitarra bana melodiak 
errezitatzen, soinurik garbienak eta biluzienak emateko, ikusleak 
folklorerik aitortuenetik Europako aretorik jasoenetara eramateko. 

#Top10 Elezaharrak: Pablo Sarasateren bizitza eta lanak bidaiaz, 
pasadizoz, mitoz eta elezaharrez beteak daude. Horiek oro aletuko 
dira ikuskizunean barna, publikoak konpositorearen bestelako 
alderdiak arras bestelako ikuspuntutik ikas ditzan.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 SUAKAI

 AZA 4 

 20:00

 Jende guztiarendako

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

#TOP 10 SARASATE

 SARASATEREN 
MATINÉEAK 

AHOZKO NARRAZIOAK 

SA
RA

SA
TE

RE
N 

ON
DA

RE
A

SARASATEREN ONDAREA

IPUIN MAGIKOAK 
> 
Como sacados de una chistera, pero no 
de una chistera cualquiera, sino de la 
mismísima chistera de Pablo Sarasate, 
las historias aparecerán y desaparecerán 
delante de vuestros ojos, dejándoos con la 
boca abierta.

 KONDESTABLE CIVIVOXA.  
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 AZA 26 

 12:00

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda

IPUINAK ZIZAK BEZALA 
> 
Saio honetan, basoaren barren-barrenetik 
ateratako istorio mordo bat eramanen dut 
saskian, kolore guztietakoak, usain eta zapore 
guztietakoak; baina… dagoela lasai mundu 
guztia, ez baita bat bera ere pozoitsurik 
izanen; biolin doinuak baizik ez dituzte 
isuriko Vivaldiren Udazkenean. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA.  
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URR 22 

 12:00

 4 urtetik gora, heldu batek lagundurik. 

 Doan, Aurrez izena emanda



ADITECH 
ZINEMA

4746

ZI
NE

M
A

ADITECH ZINEMA

ZINEMA 
FUNTSEZKOA

ZINEMAKO 
EMAKUME HEROIAK  

MAPAMUNDITARRAK

IKUSI, ENTZUN, 
TXALO EGIN

Film-emanaldiak J.B.an gaztelaniazko azpidatziekin

ADItechek, Nafarroako Filmotekaren elkarlanean, zinema-ziklo erakargarri 
hau antolatu du jende guztiarendako, beste harri koxkor bat ekartzeko 
Nafarroako kultura zientifikora. Aurten, Kondestable Civivoxarekin egindako 
lankidetzari esker, zinema eta zientziari buruzko zikloa Iruñearen bihotzera 
eramanen da urriko larunbatetan. 

Aurreko edizioetan bezala, Zinema eta Zientziaren IV. edizioaren helburua 
Ezagutzea eta Ulertzea da; eta, horretarako, Nafarroako I+G+B arloko Sisteman 
(SINAI) ari diren langile batzuk izanen ditugu aurten ere partaide. 

Hasteko eta bat, adimen artifizialera hurbilduko gaituen film luze bat ikusiko 
dugu, El hombre perfecto, Maria Schrader zinemagile alemanak ondua.

Ondoren, ¡Mujer, usted no tiene nada! izenburuko dokumentala emanen da, 
TV3k ekoiztua, medikuntzako genero-lerratzeez gogoeta eragiteko.  

Hirugarren saioak film klasiko bat ekarriko digu, Cuando el destino nos alcance, 
1973an lehendabizikoz emana, noizko eta 2022rako, hain zuzen ere, etorkizun 
basa planteatu zuena. 

Azkenik, 2040 dokumentalak arakatu du nolakoa izanen litzatekeen 
etorkizuna 2040. urterako, dagoenekoz gure planeta hobetzeko eskura ditugun 
irtenbideak abiaraziko bagenitu.

Emanaldi guztien aurkezpena izanen dute eta, ondotik, solasaldia eginen 
da, ADItech/SINAIren eskutik. Filmak Nafarroako Filmotekaren tresneria 
teknikoarekin emanen dira, jatorrizko bertsioan eta gaztelaniazko 
azpidatziekin.

ADITECH ZINEMA

EL HOMBRE PERFECTO  
(ICH BIEN DEIN MENSCH; ALEMANIA; 2021; 108’)
>
Bere proiektua finantzatzeko behar den dirua 
lortze aldera, film honetako protagonistak 
(emakume bat) esperimentu aski arraroan 
parte hartu beharko du. Izan ere, hiru astez bizi 
beharko du bere nortasunarekin bateragarria 
izateko fabrikatu den robotarekin, biak ere erabat 
egokigarriak izateko. Emakumea zoriontsu 
egiteko programatu dute humanoidea, eta 
protagonistak, beraz, bizikidetza horri aurre egin 
beharko dio. Filmak istorio erromantikoa dakar, 
baina oso adimentsua, eta gogoeta bat ekartzen 
digu gizateriaren eta teknologiaren arteko 
harremanaz. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 HIZLARIAK: MARUXA ARANA (ADITECH), ANA ZUGASTI 
(NUOKO NUTRIZIO KLINIKOKO ATALBURUA) ETA ARTURO 
BARCENILLA (ZINEMA DIBULGATZAILEA).

 URR 1 

 19:00

 2€, Aurrez izena emanda

DONA, VOSTÉ NO TÉ RES!  
DONA, VOSTÉ NO TÉ RES! (¡MUJER, USTED NO 
TIENE NADA!; ESPAINIA; 2022; 57’)
>
Dokumentalean azaltzen da 
emakumeei medikazio neurrigabea 
eman zaiela medikuntzaren 
historian eta, gainera, behar bezalako 
diagnostikorik egin gabe. Izan ere, 
gizonezkoa eta haren gorputza izan dira 
azterlanak eta aurrera jotzeko neurri 
estandarra. Beraz, emakumezkoen 
gorputzaren gaitz eta berezitasunei 
entzungor egin zaie eta, gaizki ere 
egin zaie aurre, sistemak ez baititu 
garrantzitsutzat jo emakumezkoen 
osasun arazo bereziak. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 HIZLARIAK: MARUXA ARANA (ADITECH), 
ANA ZUGASTI (NUOKO NUTRIZIO KLINIKOKO 
ATALBURUA) ETA ARTURO BARCENILLA 
(ZINEMA DIBULGATZAILEA).

 URR 8 

 19:00

 2€, Aurrez izena emanda



2040  
(AUSTRALIA; 2019; 92’)
>
Dokumentalak azaltzen digu 
nolakoa izanen litzatekeen 
planeta 2040an, haren aldeko 
erabakirik onuragarrienak 
hartuko balira. Ilusioari irekitako 
leiho bat da eta planetak 
konponbidea duelako adierazpen 
argi eta irmoa. Ikuspegi erabat 
baikor eta positiboa da, arreta 
berehalako ekintzan pausatua, 
bizi garen planeta (dugun 
bakarra) salbatzeko erabakiak 
hartzeak epe luzera izanen 
dituen onurak erakusteko. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 HIZLARIAK: MARUXA ARANA 
(ADITECH), JAIONE BENGOECHEA  
(CENEREKO BERRIKUNTZA, 
GARAPEN FOTOELEKTRIKO 
ETA FOTOVOLTAIKOAREN 
ZERBITZUBURUA) ETA ARTURO 
BARCENILLA  (ZINEMA 
DIBULGATZAILEA)..

 URR 22 

 19:00

 2€, Aurrez izena emanda

4948

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE  
(SOYLENT GREEN; EEUU; 1973; 97’)
>
XX. mendeko industrializazioak pilaketa, kutsadura 
eta berotze globala eragin zituen, “berotegi-efektuaren” 
ondorioz. 2022an, etorkizun distopiko horretan, 40 
milioi pertsona baino gehiago bizi dira New Yorken. Elite 
txiki bat bizi da fisikoki bereizia, politika eta ekonomia 
kontrolatzen ditu eta luxu jakin batzuk ditu eskura, hala 
nola barazkiak eta haragia. Jende gehiena, ordea, kale eta 
eraikinetan bizi da pilaturik, arras baldintza txarretan: 
ura txanbiletan banatzen da, eta produktu jangarri baten 
bi barietate dira janari bakarra: soylent gorria eta soylent 
horia. Elikadura-iturri bakarra dira, elikagai naturalak 
elite nagusiaren pribilegio hutsa baitira. 

Iraganaren etorkizuna iritsi zaigun honetan, komeni da 
gogoeta egitea planetarako jasangaitzak diren kontuez: 
klima-aldaketaz eta baliabideen banaketa bidegabeaz, 
hain zuzen. Filmean, 2022. urtea egoera apokaliptikoa 
da, gizakiak natur erreserba guztiak suntsitu baititu. 
Gainera, gelditzen diren natur erreserba apurrak klase 
nagusien mendean daude. 

Harry Harrisonen ¡Hagan sitio!, ¡Hagan sitio! (1966) 
eleberrian oinarritua, lanak zientzia fikziozko film 
onenarendako Saturno - Golden Scroll Saria  eskuratu 
zuen 1975ean, Avoriazko Zinema Fantastikoaren Saria 
1974an, eta sari nagusia Richard Fleischer zinegileari 
eman zitzaion. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 HIZLARIAK: MARUXA ARANA (ADITECH), ESTÍBALIZ LARRAINZAR 
(IKERLARIA RAMÓN Y CAJAL NUP) ETA ARTURO BARCENILLA  
(ZINEMA DIBULGATZAILEA)..

 URR 15 

 19:00

 2€, Aurrez izena emanda

ADITECH ZINEMA

ROBERTO ROSSELLINI, FUNTSEZKOA
Film-emanaldiak J.B.n italieraz gaztelaniazko azpidatziekin

Roberto Rossellini beti izanen da erreferentzia ukaezina XX. mendeko zinemaren historian. 
Nafarroako Filmotekak bere filmografiaren zati bat ekarri du irudi mugimendudunen 
bidezko narrazioaren maisu honen lana aitortzeko. 

ROMA CIUDAD ABIERTA  
(ROMA CITTÀ APERTA; ITALIA; 1945; 100’) 
> 
Rossellinik zuzendutako hiru gerra-pelikuletako lehena da. Naziek hartutako 
Erroman girotua, hainbat pertsonaren istorioak uztartzen ditu; guztien arteko 
lotunea erresistentziarekin duten lotura da. Bereziki, apez baten eta partisano 
komunista baten arteko istorioa. Italiako neorrealismoan kokatua, garrantzi 
historiko eta moral handiko galderak egiten ditu, Italian 1945era arte bizi izaniko 
krudeltasunaren erakusgarri. 

Hain zuzen ere, kontakizunaren eta  egiazko historiaren arteko hurbiltasunak 
ematen dio filmari balio izugarria, filmazioa faxismoa erori zenean egin baitzen eta 
filma ekoiztu bitartean gertatzen ari zen basakeria kontatzen baitu. 

 CRISTINA LEZA

 AZA 5 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 19:00

 2€, Aurrez izena emanda

ALEMANIA AÑO CERO 
(ITALIA; 1948; 134’) 
> 
Rosselliniren gerra-trilogiaren hirugarren lanak Edmundengan pausatzen du 
begirada, hau da, Berlin suntsituan bizirik irauten saiatzen den hamabi urteko 
haurrarengan. Familia xehatua duela (aita gaixorik, anaia bat ezkutaturik, eta 
denek prostituta dela esaten duten arreba bat), aurrera ateratzeko modua aurkitu 
behar du. Irakasle zahar bati laguntza eskaturik, mezu hau jasotzen du: eskasia 
dagoen garaietan, ahulek hil egin behar dute gainerakoek orok biziraun dezaten. 

 MIGUEL ZOZAYA

 AZA 26 

PAISÁ 
 (ITALIA; 1945; 134’) 
> 
Rossellinik joan den mendearen erdialdean ondutako gerra-trilogiaren bigarren 
filma da.  Sei atal independente dira eta haietako bakoitzak kontatzen duen 
istorioari egia dario. Erabat etsigarria da, eta gerra noiz bukatu zain egoteko 
aukera hutsa zuen Italia hartako profil ezberdinak planteatzen ditu. Filma Italiako 
neorrealismoan kokatua dago eta, horregatik, interpreteak ez dira profesionalak, 
kaleko pertsonak baizik. Interpretatzen duten papera ez dagokie pertsonaiei,  
bakoitzak bere larruazalean bizi izan duen errealitateari baizik. 

 PATXI BENAVENT

 AZA 12 

ROBERTO ROSSELLINI, FUNTSEZKOA



  ZINE-FORUMA  >>   

Ziklo-koordinatzailea: María Castejón 
 
Zinemak erreferenteak eta iruditeriak sortzeko gaitasuna dauka. Guganaino iristen diren film 
gehienek desberdintasunean oinarritutako genero-estereotipo eta -rolak indartzen dituzte. 
Hamargarren urtemuga bete duen ziklo honetan, eta aukeraturiko filmei esker, zinema beste 
ikuspuntu batetik ikusiko dugu, hau da, bestelako erreferente batzuen behaketa eta haien 
gaineko elkarrizketa ahalbidetuko dizkigu, emakumezkoen film-unibertsoaren aberasgarri.  

5150

ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK 

LA BODA DE ROSA 
ICÍAR BOLLAÍN. ESPAINIA. 2020. 100’. KOMEDIA DRAMATIKOA  
> 
*Filma bereziki gomendagarria da genero berdintasuna 
sustatzeko. 

Bizitzaren balantzea egitean, Rosa ohartzen da beti bizi 
izan dela gainerakoentzat: alabarentzat, aitarentzat, 
anaientzat, ahizpentzat… Behin batean, alde egitea 
eta dena atzean uztea erabakitzen du bere ametsak 
betetzeko eta bere bizitzaren jabea izateko; eta ohartuko 
da bidaia hori ez dela batere erraza izanen. Icíar Bollaínek 
film interesgarri eta iradokitzailea idatzi eta zuzendu du, 
bere  ‘Hola estás sola’ (1995) lehen filmaren oroigarri. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA  SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 URR 1O  URR 18 

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  

EL PORVENIR (L'avenir) 
MIA HANSEN-LØVE. FRANTZIA. 2016. 97’. DRAMA. FAMILIA  
> 
Isabelle Huppert filmean Nathalie da, Parisko institutu 
bateko filosofia irakaslea. Egiazki maite ditu lana eta 
familia, eta ama gaixo eta xurgatzaile baten aurka 
ari da borrokan. Senarrak esaten dionean badoala 
beste emakume batekin bizitzera, Nathalieren bizitza 
aldatzen eta berrasmatzen hasiko da. Mia Hansen-
Løvek zinezko film sakon eta iradokitzaile bat eskaini 
digu, egunerokoa eta unibertsala, denboraren joanaz 
eta bizitzaz hausnartzeko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA  SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 URR 24  URR 25 

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  

ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK 

TINA (What's love got to do with It) 
BRIAN GIBSON. AEB. 1993. 120’. DRAMA. MUSIKALA. 
BIOGRAFIA 
>
Tina Turner musika garaikideko jainkosa bat 
da argi eta garbi. Anna Mae Bullock 1939an 
jaio zen Tennesseeko herri txiki batean. 
Haurtzaro zaila izan zuen, amak abandonatu 
izanaren ondorioz. Ike Turner senarraren 
ondoan, goia jo zuen musikan, baina larrutik 
ordaindu zuen arrakasta. Brian Gibsonen 
biopicak Tina Turnerren bizitzan eta musika-
ibilbidean bidaiatzeko aukera emanen digu. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA  SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 AZA 7  AZA 15 

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  

UNA JOVEN PROMETEDORA 
(Promising young woman)
ESMERALD FENNELL. ERRESUMA BATUA. 2020. 113’. 
KOMEDIA BELTZA. DRAMA. MENDEKUA  
>
Cassiek bizitza bikoitza dauka, berarengan 
arrasto sakona utzi zuen gertakari batek 
karrera bikain-bikaina errotik zapuztu 
izanaren ondorioz. Gauez, hirian barna 
doa batetik bestera mendeku bila. Filma 
proposamen arriskutsu eta ausarta da, eta 
‘Thelma eta Louise’ (1991) edota ‘Tres anuncios 
en las afueras’ (2017) filmen lorratzari 
jarraikitzen zaio, erreferentziazko eredu 
berriak sortuta. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA  SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 AZA 21  AZA 22 

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  

ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK 



5352

MAPAMUNDITARRAK 2022 / 
IKUS DEZAKEDANAZ HARATAGO

IL ÉTAIT UNE FORÊT (Bazen behin baso bat) 
LUC JACQUET. FRANTZIA. 2013. 78’. J.B. GAZTELANIAZ AZPIDATZIA. 
JENDE GUZTIARENDAKO EGOKIA. 
>
Film hau erdi dokumentala erdi animazioa da, eta Luc 
Jacquetek oihan tropikalaren hazkuntza kontatzen 
digu. Baso handiak zazpi mende inguru behar ditu 
heldutasunera iristeko. Filmak, hain zuzen, ibilbide 
horixe proposatzen digu, basoaren bilakaera-
aro guztietan zehar ibiliz eta bertako ekosistema 
zoragarriko kide bakoitzaren eginkizunari begira. 
Filma Francis Hallé botanika zale eta marrazkilariaren 
urratsei jarraikitzen zaie. Emaitza bidaia gozo bat da 
gizakiari zeharkaezina zaion munduan barna, bidaia 
hezigarri eta poetikoa, aldi berean basoak salbatzearen 
premia gogora dakarkiguna. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 URR 6 

 19:30 

 Doan. Aurrez izena emanda

Saio bikoitz honetan bi film labur aurkeztuko dira, biek zinema egiteko modu berbera 
darabiltenak, hots, argazki-artxiboak erabiliz, hau da, berariaz inolako grabaziorik egin 
gabe eta, horrela, memoria kolektiboan txertaturiko istorioak eraikiz. Saio bikoitzaren 
osagarri, solasaldia eginen da Peio Aguirrerekin; arte-kritikaria da eta Retrato de N.B. 
filmaren egilea.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 URR 20 

 19:30 

 Doan. Aurrez izena emanda

SANS SOLEIL (Eguzkirik gabe) 
CHRIS MARKER. FRANTZIA. 1983. 100’. J.B. GAZTELANIAZ 
AZPIDATZIA. 16 URTETIK GORA. 
> 
Chris Markerren maisulana da eta, aldi berean, 
kontakizun epistolarra, bidaia-egunkari bat, ikusizko 
saiakera bat. Filma egiteko, Markerrek berak Ginea 
Bissaun eta Japonian egindako grabazioak elkartu dira 
artxiboko film-zatiekin eta telebista-saioko zatiekin. 
Elkarketa horretatik abiaturik egiten du narrazioak 
aurrera, irudiekin solasean ari den off-eko ahots 
baten bidez. Sare horretatik gogoeta sakona jalgitzen 
da begiratzearen ekitaldiaz beraz, lehen begiratuan 
ikusten ez denaz eta oroitzapenaren inguruko 
esperientziaz gizakien bizitzan.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 URR 13 

 19:30 

 Doan. Aurrez izena emanda

MAPAMUNDITARRAK 2022 MAPAMUNDITARRAK 2022

NIJUMAN NO BOREI, 200000 FANTÔMES (200.000 Mamu) 
JEAN-GABRIEL PÉRIOT. FRANTZIA.  2007. 10’. MUSIKA: CURRENT 93 
> 
Artxiboko milaka iruditatik abiaturik osatua, filmak 
Hiroshima hiriaren historia kontatzen digu hitzik 
gabe, 1915etik 2006ra, bonba atomikoa erori aurretik 
eta ondotik. Jean-Gabriel Périotek Genbaku Kupula 
eraikina aukeratu du kontakizunaren ardatz nagusitzat. 
Negozio-zentro zahar hori 1915ean eraiki zen eta 
estatubatuarren bonbak eragindako suntsiketaren 
ikur bilakatu zen, bai eta 1945eko abuztuaren 6an 
eta ondoko asteetan hildako milaka pertsonaren 
oroimenezko monumentu ere.  

UN RETRATO DE N.B. 
PEIO AGUIRRE. ESPAINIA.  2020. 24’. 
> 
“Doku-saiakera” hau Nestor Basterretxea (1924-
2014) euskal artistaren biografia eta erretratua da, 
ia bere osoan onduta artistak berak Hondarribiko 
Idurmendieta baserrian (Gipuzkoa) utzitako argazki 
bilduma oinarri harturik. N.B.ren bizitza zeharkaturik, 
filmak Espainiako Artearen XX. mendeko funtsezko 
zenbait gertakari ekartzen ditu hizpidera eta 
hausnarketa egiten du bai modernotasuna izan zenaz, 
bai modernotasunaren forma estetikoak izan zirenaz.



5554

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN

‘DE GAULLE’ 
ZUZENDARIA: GABRIEL LE BOMIN. FRANTZIA. 2020. 109 MINUTU. 
EZ DA GOMENDAGARRIA ZAZPI URTETIK BEHEKOENDAKO. 
> 
1940ko maiatzean, Frantzian hondamendi militarra gertatu da 
alemanen inbasioaren aurrean. Pétain errenditzeko prest dago; 
De Gaulle jeneralak, ordea, borrokari eutsi nahi dio. 

Inoiz kontatu ez den istorioaren bidez jakinen dugu nola iritsi 
zen Charles De Gaulle Frantziako erresistentziaren heroi handia 
izatera Bigarren Mundu Gerran eta zer-nolako egoera familiarra 
bizi izan zuen egun haietan. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URR 19 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

‘UN ESPÍRITU BURLÓN’ 
ZUZENDARIA: EDWARD HALL. ERRESUMA BATUA. 2020. 99 MINUTU. 
EZ DA GOMENDAGARRIA ZAZPI URTETIK BEHEKOENDAKO. 
>
Charles idazle ospetsua da, eleberri beltzak idazten ditu. 
Halako batean, sormena agortu zaio.  Ataka hartatik ateratzen 
laguntzeko, Ruth emazteak topaketa bat antolatu du medium 
batekin. Mediumak, azkenean, dei eginen dio idazlearen lehen 
emazte zenduari, Elvira eder eta jeloskorrari, alegia. Eternitate 
osoa berarekin emateko, Elvirak Charles hil nahi du, baina Ruth 
hiltzen da. Elviraren eta Ruthen espirituak batu egiten dira 
Charlesen bizitza infernu bihurtzeko.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 AZA 30 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN
IRISGARRITASUN UNIBERTSALAREN PROGRAMA. RETINA NAVARRAREKIN 
ELKARLANEAN. 

  FILM-EMANALDIAK  >>   
 
AUDIO-DESKRIBAPENEKO SISTEMADUN DVDA  

  HITZALDIAK  >>  

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 Doan. Aurrez izena emanda

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN

ZABALGUNEAZ MINTZO.
II ZABALGUNEKO HARRESIAK. 
ERREGINAREN BASTIOIA 
> 
Begirada bat eginen dugu atzera, 
Karlos III.aren, Nafarroako 
Gorteak kalearen eta Orreagako 
etorbidearen ingurura. XX. 
mendearen hasierako II. 
Zabalgunea pasaia ikusgarria zen, 
lubanarroz, malkarrez eta harresiz 
betea. Dena dago desagertua. 
Hitzaldian, galdutako leku 
zoragarriez gozatuko dugu eta non 
zeuden saiatuko gara jakiten. 

 JAVIER MANGADO

 URR 20 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda.

IRATI TRENA, IRUÑEKO TRANBIA 
>
Garaiko argazkietan oinarriturik, 
Iruñea eta Zangoza lotzen zituen 
Irati trenbidearen historia, ibilbidea 
eta gorabeherak izanen dira 
mintzagai. Jendeak “escachamatas” 
esaten zion eta 1911tik 1955era 
bitarte aritu zen. Trenak, gainera, 
hiri-tranbiaren eginkizuna 
betetzen zuen, hiriburuan, 
Burlatan, Atarrabian eta Uharten. 

 VICTOR MANUEL EGÍA

 AZA 17 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda.

ENSANCHE I ZABALGUNEA
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MIKOLOGIA
ZIZEN MUNDUAZ GEHIAGO ETA GEHIAGO JAKITEA 
> 
Onddoek eta zizek antzinatik piztu dute 
interesa gizakiarengan. Gaur egun, gainera, oso 
erakargarriak dira hala haien alderdi kulturalean, 
nola aisialdiari eta gastronomiari begira. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 BEGOÑA OJER IRISARRI. MIKOLOGIAN ADITUA

 URR 20 

 19:30

 Doan, Aurrez izena emanda
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 Doan. 
Aurrez izena emanda.  

NUTRIZIO HEZKUNTZA

HEZIKETA ETA 
NERABETASUNA

MIKOLOGIA

URRIA CAJALEKIN

NUTRIZIO 
HEZKUNTZA
HITZALDIAK

ELIKADURA BEGANOA ETA BEGETARIANOA 
> 
Elikadura osasungarria landuko 
dugu, pertsona beganoaren edo 
begetarianoaren ikuspegitik. Ikasiko 
dugu zertan datzan pertsona horien 
elikadura eta zer den kontuan hartu 
beharreko gauzarik garrantzitsuena 
elikadura mota hau jaten dugunean. 
Horrez gain, elikadura horren onura 
nagusiak azaldu eta mito nagusiak ere 
agertuko ditugu. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

  SILVIA URIARTE ETA MARÍA GARCÉS. GUT 
NUTRICIÓN 

 URR 18 

 19:30

 Doan, Aurrez izena emanda

ELIKADURA ADINEKOENGAN 
> 
Adinekoendako elikaduraz mintzatuko 
gara. Hainbat gai jorratuko ditugu, 
hala nola zein diren kontuan hartu 
beharreko zailtasun nagusiak eta nola 
aldatu elikadura, pertsona bakoitzaren 
egoeraren arabera, bizi-kalitate 
ona bermatzeko eta behar diren 
mantenugai guztiak hartzeko. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

  SILVIA URIARTE ETA MARÍA GARCÉS. GUT 
NUTRICIÓN 

 AZA 15 

 19:30

 Doan, Aurrez izena emanda

HEZIKETA ETA 
NERABETASUNA 
HITZALDIAK
NERABEEN GARUNA ULERTZEAK BIZIKIDETZA 
ARINGARRIAGOA EGITEN DU  
> 
Lantegian, nerabeen garunaren 
funtzionamendua ikertu eta, denon artean, 
biziaro horretako emozioen leherketa ulertu 
eta jasateko gakoak aurkitzen saiatuko gara. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 MIREN CÍA

 URR 24 

 19:30

 Doan, Aurrez izena emanda

BOKAZIO ORIENTABIDEA NERABEZAROAN. ZER EGIN 
DEZAKEGU ETXETIK? 
> 
Nerabezaroaren hasieran “bokazioa” 
jalgitzen hasten da. Lantegian, kontzeptu 
horretan sakondu eta gure seme-alabei 
ikasketak aukeratzen laguntzeko gakorik 
garrantzitsuenez mintzatuko gara. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 MIREN CÍA

 AZA 21 

 19:30

 Doan, Aurrez izena emanda

HITZALDIAK



5958

URRIA CAJALEKIN

GOGAMENA ETA GARUNA 
> 
Kalkuluen arabera, giza garunak 1,5 kg inguru 
pisatzen du eta ia % 80 ura da. Laurogeita sei 
mila milioi neurona inguru ditu, mila bilioi 
lotura sinaptikoren bidez konektatuak. Egungo 
neurozientziaren erronka handietako bat da 
garunak nola funtzionatzen duen jakitea eta, 
zehazki, garunaren eta gogamenaren artean zer 
lotura dagoen ikastea. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 HIZLARIAK: JAVIER BERNÁCER (NAFARROAKO 
UNIBERTSITATEA). CARMEN CAVADA (MADRILGO 
UNIBERTSITATE AUTONOMOA

 URR 25 

 19:00

 Doan, Aurrez izena emanda

DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA ONDORENGO 
SOLASALDIAREKIN 
MY LOVE AFFAIR WITH THE BRAIN: THE LIFE AND 
SCIENCE OF DR. MARIAN DIAMOND (NIRE ABENTURA 
GARUNAREKIN: MARIAN DIAMOND DOKTOREAREN BIZITZA 
ETA ZIENTZIA) 
> 
Dokumentalak Marian Diamonden historia 
liluragarria kontatzen du. Berkeleyko 
Unibertsitateko irakaslea izan zen, neurozientzia 
modernoaren sortzaileetako bat, eta 
esperientziarekin alda daitekeen garunaren 
plastikotasuna frogatu zuen lehen pertsona. 

Dokumental eta, ondoren, solasaldia. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URR 26 

 19:00

 Doan, Aurrez izena emanda

 ZINE-FORUMA  >>  

URRIA CAJALEKIN

URRIA 
CAJALEKIN

RAMÓN Y CAJAL: ZIENTIFIKOA ETA HAREN GARAIA. CAJALEN ESKOLAKO 
EMAKUME AHANTZIAK 
> 
Cajal XX. mendearen hasierako zientifikorik garrantzitsuen eta 
eragintsuenetako bat izan zen. Zientifikoa eta humanista, eskola 
sortu zuen. Espainiako Gerra Zibilak haren laguntzaile gehienak 
barreiatu zituen. Aipamen berezia egin behar zaie Cajalen 
eskolako emakume ahantziei. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 HIZLARIAK: JOSÉ RAMÓN ALONSO (SALAMANCAKO UNIBERTSITATEA). CRISTINA 
NOMBELA (MADRILGO UNIBERTSITATE AUTONOMOA).

 URR 4 

 19:00

 Doan, Aurrez izena emanda

GARUNA ETA HAREN GAIXOTASUNAK: IKERKETA NEUROZIENTZIETAN 
> 
Cajalek teoria berri eta iraultzailea garatu zuen, garun-ehuna 
banakako zelulez osatua dagoela oinarri harturik: neuronaren 
doktrina. Hura behar bezalako oinarria izan zen garuneko 
gaixotasunei buruzko ikerlan modernoetarako:  parkinsona, 
altzheimerra eta beste.

Hizlariak: Marisol Aymerich (CIMA, Nafarroako Unibertysitatea). 
Maite Mendioroz (Neurologia Zerbitzua. Nafarroako 
Ospitalegunea). Alberto Pérez Mediavilla (CIMA, Nafarroako 
Unibertsitatea)

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 HIZLARIAK: MARISOL AYMERICH (CIMA, NAFARROAKO UNIBERTYSITATEA). 
MAITE MENDIOROZ (NEUROLOGIA ZERBITZUA. NAFARROAKO OSPITALEGUNEA). 
ALBERTO PÉREZ MEDIAVILLA (CIMA, NAFARROAKO UNIBERTSITATEA)

 URR 18 

 19:00

 Doan, Aurrez izena emanda

Zikloa Nafarroako Unibertsitateko Zientzien Museoarekin elkarlanean antolatu da.

Santiago Ramón y Cajal neurozientzien aitatzat hartua dago eta, 1906an, Nobel saria jaso 
zuen. Petilla Aragoin jaio zen, Nafarroan, eta haren jaiotzaren 170. urtemuga bete dela eta, 
Nafarroako Unibertsitateko Zientzien Museoak hitzaldi zikloa antolatu du Iturramako 
Civivoxarekin batera, haren figuraz eta garunaren gaineko ikerketaren egungo erronkez. 
Hitzaldi guztiak dibulgaziozkoak izanen dira, jende guztiarendako aproposak. 

  MAHAI INGURUAK  >>  
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PERTSONA 
MIGRATZAILEEN ZIKLOA

 “AFRIKA EMAKUME MOLDEAN” 
IRAKURKETA TALDEA 
> 
Mariama Ba-k idatzitako Mi carta más 
larga liburua irakurri eta edukiaren 
gaineko eztabaida-saioa eginen da

Liburua interesdunen eskura jarriko 
da Civivox Juslarrochan, urriaren 
3tik aurrera.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 KAIRABA

 URR 20 

 19:00

 Doan, Aurrez izena emanda

KULTUR GAKO AFRIKARRAK 
> 
Ikastaroa Gizarte Zerbitzuetako, 
Hezkuntzako eta GKEetako 
profesionalendako da,  Nafarroako 
Gobernuko Migrazio Politiketarako 
Zuzendaritza Nagusiarekin 
elkarlanean antolatua. Emailea 
Kairaba da, hau da, Nafarroan 
bizi diren emakume profesional 
afrikarren elkartea.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 KAIRABA

 AZA 15 

 9:30-13:30 

 80 Leku

 Doan, Aurrez izena emanda

JARDUERA GEHIAGO 
ABENDUAN

"RAICES" DOKUMENTALA PROIEKZIOA

HITZALDIA: MUGAK ETA ASILO-ITUNA EUROPAKO 
BATASUNAREN BABESLEKUA

MUNDUKO JAI GOZOGINTZAKO TAILERRA

PERTSONA MIGRATZAILEEN ZIKLOA

    Doan.  
        Aurrez izena emanda.  

PERTSONA 
MIGRATZAILEEN ZIKLOA

MENTORETZA 
TAILERRAK

IRAKURKETA TALDEAK

IRUÑA BERDEA DA 

PR
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K

LAN MENTORETZAKO LANTEGIA 
LANTEGI PARTE-HARTZAILEA 
> 
Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketarako 
Departamentuarekin elkarlanean.

Lan mentoretza, Nafarroan familiaren laguntzarik ez 
duten gazte migranteei lagun egiteko tresna. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ZABALDUZ, GIZARTE EKIMENEKO KOOPERATIBA.

 URR 4 

 18:00-20:00

 15 leku

 Doan, Aurrez izena emanda

GIZARTE MENTORETZA TAILERRA 
LANTEGI PARTE-HARTZAILEA 
> 
Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketarako 
Departamentuarekin elkarlanean

Lantegi honen bitartez,mentoretza ezagutuko dugu 
Nafarroan familiaren laguntzarik ez duten gazte 
migratzaileentzako laguntza tresna gisa.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 ZABALDUZ, GIZARTE EKIMENEKO KOOPERATIBA.

 URR 25 

 18:00-20:00

 15 leku

 Doan, Aurrez izena emanda
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IRUÑA BERDEA DA 

ARTEA ETA GENEROA 
> 
Ibilaldia genero-ikuspegia duten eskulturak ikusteko, 
Ricardo Laspideak gidaturik. 

• Gogoan. Dora Salazar. 
Orreaga etorbidea.

• Familia monumentua. 
Henriette Boutens. Pio XII.
aren etorbidea

• Izenbururik gabe. Concha 
Cilveti. Yamaguchi parkea

• Empatía II. Henriette 
Boutens. NUPeko 
campusa. 

TOPALEKUA: ADUANAKO ZOKOA.

 RICARDO LASPIDEA

 URR 1 

 11:00-13:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

* Izena ematen dutenek beren bizikleta ekarri beharko dute.

EZAGUTU IRUÑEKO HEGAZTIAK IBILALDI ORNITOLOGIKOA 
> 
Ibilaldi honen helburua da inguratzen gaituzten 
hiriko hegaztien ezagutza hurbiltzea herritarrei eta 
hegaztien garrantzia azpimarratzea, horiek babesten eta 
kontserbatzen lagunduz.

 TOPALEKUA: ARROTXAPEA ZUBIA

  GABI BERASATEGI (ORNITOLAN SL)

 URR 4 

 18:00 – 20:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

IRUÑA BERDEA DAIRAKURKETA TALDEA

IBILALDIAK BIZIKLETAZ
IRUÑEKO HIRI-ARTEA IKUSTEKO

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

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 DINAMIZATZAILEAK: NAFARROAKO DOWN SINDROMEA ELKARTEKO 
PROFESIONALAK

 URR 11 
URR 25 
AZA 8 
AZA 22 
ABE 13 
URT 17 
URT 31 

 12:00 - 13:00

 +18

 Doan, Aurrez izena emanda

CONFABULADAS.  
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. Las Gafas de Escribir eta Anfas 
erakundeekin elkarlanean. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 BEATRIZ CANTERO

 URR 20 
AZA 17 
ABE 15 
URT 19 

 11:00 - 12:00

 +18

 Doan, Aurrez izena emanda

IRAKURKETA 
TALDEAK
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PERTSONA OSPETSUAK I. 
> 
Pertsona ospetsuen omenez ondutako Iruñeko 
eskultura publikoak ikusteko lehen ibilaldia.

• José Joaquín Arazuriren 
monumentua. 
Rafael Huera. 
Arazuri doktorearen 
pasealekua. 

• Ernest Hemingway. Luis 
Sanguino. Zezen-plaza. 

• La proa de la poesía. 
Joan Brossaren omenez. 
Ricardo Ugarte. NUPeko 
campusa.

• Santiago Ramón y 
Cajalen monumentua. 
Josep Blasco i Canet. 
Nafarroako Ospitaleko 
lorategiak.

 TOPAGUNEA: ADUANAKO ZOKOA

  RICARDO LASPIDEA.

 URR 15 

 11:00-13:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

*Izena ematen dutenek beren bizikleta ekarri beharko dute.

LANTEGIA: BARATZEA UDAZKENEAN 
> 
Ibilaldia eginen da baratzearen udazkeneko 
mantentze-lan hauetan barna: bildu, udako 
laboreak kendu, hondoa ongarritu eta lurra 
babestu, ongarri berdeak, neguko laboreen 
zainketa, lurzorua prestatu eta udaberriko 
laboreak erein, ugalketa asexuala...

 TOPALEKUA: ETXABAKOITZEKO HIRI-BARATZEAK, 
URDÁNOZ ETXE-MULTZOA (HAUR-ESKOLAREN PAREAN)

  TANIA GÓMEZ RODRIGO

 URR 18 

 18:00 – 20:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

BIZIKLETAZ IRTEERA BARATZE KOMUNITARIOAK EZAGUTZEKO  
> 
Bizikleta-bilaldia hirian barna baratze komunitarioak 
ezagutzeko, Iruñeko Udalak klima-aldaketara 
egokitzeko neurrien adibide gisa.

 TOPALEKUA: MENDEBALDEAKO BARATZE KOMUNITARIOA 
(NAFARROAKO LIBURUTEGI NAGUSIAREN ONDOAN)

  MARINA JIMÉNEZ DIEZ

 URR 6 

 18:00 – 20:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

ESKULTURA ABSTRAKTUA 
> 
Iruñeko eskultura publikorik ezkutatuenetako batzuk 
ezagutzeko ibilaldia, Ricardo Laspideak gidaturik. 

• Huecos. Vicente Larrea. 
Ziudadela

• El primer beso. Jesús 
Alberto Eslava. 
Gaztelugibel

• Izenbururik gabe. José 
Ramón Anda. Elio 
epailearen plaza

• Momento espiritual. Jorge 
Oteiza. Yamaguchi parkea

• Fuga. Javier Muro. 
NUPeko campusa

 TOPAGUNEA: ADUANAKO ZOKOA

  RICARDO LASPIDEA.

 URR 8 

 11:00-13:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

* Izena ematen dutenek beren bizikleta ekarri beharko dute.

IBILALDIAK BIZIKLETAZ
IRUÑEKO HIRI-ARTEA IKUSTEKO

IBILALDIAK BIZIKLETAZ
IRUÑEKO HIRI-ARTEA IKUSTEKO
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BASOAZ BLAI 
> 
Baso-bainuak edo ibilaldi kontzienteak Naturarekin 
harremanetan jartzeko jarduerak dira, eta baso helduetan 
edo ongi zaindutako hiri-parkeetan egiten dira, berdegune 
handiekin eta, ahal bada, erreka batekin, uraren indar 
iradokitzailea eta sendatzailea aprobetxatzeko. Proposamen 
honek xede du erlaxatzeko eta Naturarekin harremanetan 
jartzeko gune bat sortzea, hiri-parke batean kontzienteki 
paseatzearen onura fisiko eta emozionalak ezagutzera ematea 
eta pertsonak Naturari buruzko begirada ezberdin batekin 
Iruñeko hiri-parkeetara hurbiltzen laguntzea.

 INGURUMEN HEZKUNTZAKO MUSEOA

 NÚRIA GAXAS SÁNCHEZ ETA JAVIER GÓMEZ URRUTIA.

 URR 25 

 17:30 – 19:30

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

MAGDALENAKO FAUNA ETA FLORA 
> 
Ibilaldia bioaniztasun handiko lurraldea den Magdalenako 
baratzeen inguruko flora- eta fauna-aberastasunean barna.

 TOPALEKUA: ZALDAINETAN (CLUB NATACIÓN)

 GABI BERASATEGI (ORNITOLAN SL)

 AZA 3 

 17:30 – 19:30

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

SENDABELARREI BURUZKO LANTEGIA 
> 
Lantegi honetan irteera labur bat eginen da inguruetara, 
gertuko ingurumarietan aurki ditzakegun landareak 
ezagutzeko.

Gero, ikasgelara itzulitakoan, horien ezaugarri sendagarriak 
eta erabilera terapeutikoak hartuko dira hizpide, eta zalantza 
guztiei erantzunen zaie.

 INGURUMEN HEZKUNTZAKO MUSEOA

  JOSEAN VIDAURRE

 AZA 8 

 10:30 – 12:30

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

IRUÑEKO BASOEN AZPIAN EZKUTATUTAKO HARKAITZAK 
> 
Irteera honetan gure lurraldearen paisaia-aniztasun 
handia eta haren atzean ezkutatzen den geoaniztasuna 
ezagutuko dira. 

Helburua da Mendillorriko ur-biltegien inguruan 
ibilaldi atsegin bat egin eta hemen dauden landare-
espezieen bioaniztasuna behatzea, kontzeptu hori 
uraren garrantziarekin eta haren kudeaketarekin, 
hemen dauden harkaitzekin (Argako ibai-terrazarik 
garaiena), lurzoruekin eta, are gehiago, behatokietatik 
ikusten den hurbileko ingurunearekin uztartuz.

TOPALEKUA: MENDILLORRIKO UR-BILTEGIAK. UREN PARKERAKO 
SARRERAREN ONDOAN, USTARROTZ KONTZEJUAREN KALEAN 
(MENDILLORRI)

 FRAN SANZ MORALES

 URR 19 

 18:00 – 20:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

ALTXOR EZKUTUAK 
> 
Iruñeko eskultura publikorik ezkutatuenetako batzuk 
ezagutzeko ibilaldia, Ricardo Laspideak gidaturik. 

• Francisco Navarro 
Villosladaren 
monumentua. Lorenzo 
Coullaut Valera. Navas 
de Tolosa kalea

• Ponpeioren 
monumentua. José 
Antonio Eslava. 
Antoniutti errotonda

• Torso masculino. Javier 
Alcalde. Vaguada 
parkea

• Leones. Ángel Ibáñez 
Ceba. Bartolomé de 
Carranza pasealekua.

 TOPAGUNEA: ADUANAKO ZOKOA

  RICARDO LASPIDEA.

 URR 22 

 11:00-13:00

 + 18  

 Doan, Aurrez izena emanda

*Izena ematen dutenek beren bizikleta ekarri beharko dute.
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IDAZTEN DUDAN HAIZEARI SOINUA DARIO
ERAKUSKETA TXIKIA 
>
Iruñeko Udalaren Arte Garaikideko bi lan bildu dira; biek ere 
hizkuntzaren eta artearen arteko harremana dute aztergai. 

Lanetako bat Cuadro europeo pintura akrilikoa da, Álvaro 
Negrok 1997an ondua.

Eta bestea, berriz, Joan Fontcubertaren Rosetta, 1996koa.

Bi lanak 2022an ikastetxez ikastetxe dabilen erakusketan 
dauden sarturik, Udalaren Hezkuntza Alorraren IBILTARI 
ekimenaren baitan, “museoa eskolara eramateko”. 
Erakusketan Izaskun Álvarez Gainza, Carlos Cánovas, Karin 
Dolk eta Txaro Fontalbaren lanak daude ikusgai. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 URR > EKA

INSTALAZIO ARTISTIKOA ZABALDURAKO CIVIVOXEAN: 
KOLORETAKO BOTILANDUA 
> 
Gizarte- eta ingurumen-izaerako arte-proiektua,

adimeneko ezgaitasuna edo TASUBINSAko zentro 
okupazionalaren garapena.

Proposamenak 3.000 bat plastikozko botila ditu, elkarri 
lotuta, eta elikaduraren esparruko plastiko zatikatua, bi 
helburu elkartzearen emaitza da:

plastikoaren erabilera arduratsuari buruz 
sentsibilizatzea, plastikoa zaintzeko kontzientzia 
sortzeko ingurumena eta ikusgarritasuna ematea 
adimeneko ezgaitasuna.

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 URR>ABE

BATZEN GAITUEN HARIA. PUNTADAK HARIAREKIN
MARISOL ARMENDARIZEN ERAKUSKETA-PROIEKTUA. 
>
Oihal zaharrak dira (herriko maindireak), pintura-oinarri 
batekin landuak, bai eta puntada asko eta askorekin ere, 
batez ere Afrikako tapizetan inspiratuak, baina beste herri 
batzuetako tapizetan ere bai.  

Baitaratze-ordu askoren emaitza dira, eta joandakoei 
egindako omenaldia.  

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 IRA 17  > URR 15

ERREALITATEA ETA ERREALITATEAK
>
Pintura hiperrealistari buruzko erakusketa, Santiago Llorens 
pintore autodidaktak ondua.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 URR 24 > AZA 24
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Fokatu Iruña. Iruñean ateratako argazkiak, 
hiriaren begirada pertsonala islatzen dutenak.

 Udal Egutegia 2023. Epaimahaiak 2023ko Udal 
Egutegia ilustratuko duten argazkiak aukeratuko 
ditu.

 Epaimahaiak Udal Egutegirako irudiak eta 
Fokatu-n saritutako irudiak aukeratuko ditu 
lehiaketan aurkeztutako argazki guztien artean.  

Pertsona bakoitzak, gehienez ere, 3 argazki 
aurkezten ahalko ditu, argitaratu gabeak. Ez 
dira onartuko jadanik argitaratutako edo beste 
lehiaketaren batean saritutako argazkiak. Teknika 
librea. Argazkiak formatu digitalean bakarrik 
aurkezten ahalko dira.

 Argazkiak JPEG formatuan aurkeztu beharko dira 
(gutxienez, 720 ppp-eko bereizmena). 

Gehienez, 2MB-koak izanen dira eta tamaina, 
berriz, 794x1077 px formatu bertikalerako edo 

1077 x 794 px formatu horizontalerako. Neurri 
horiekin aurkeztutako irudiak epaimahaiak 
baloratzeko soilik erabiliko dira. Gero, saritzen 
diren eta udal egutegirako edo erakusketarako 
aukeratzen diren argazkiak berezimen handian 
aurkeztu beharko dira, lehiaketaren antolatzaileek 
eskatzen dutenean.  

Gehienez, 2MB-koak izanen dira eta tamaina, 
berriz, 28x38cm-koak (bertikala edo horizontala).

 Epaimahai teknikoaren lana errazteko, argazkiak 
aurkezten duen pertsonak bere gain hartzen du 
argazkietan agertzen den/diren pertsonaren/
pertsonen baimena edo oniritzia.

FOKATU IRUÑA ETA UDAL 
EGUTEGIA 2023
FOKATU DEIALDIA
ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

>>> 

LEHIAKETA

CATHARSIS. ATENA FUNDAZIOAREN ERAKUSKETA-
PROIEKTUA. 
> 
Pandemian bizi izan ditugun emozio guztiak 
askatzeko katarsi-ariketa bat da. Pandemia 
bat bizitzea mugarria baita bizitzeko moduari 
dagokionez, bai eta begiratzeko, ukitzeko eta 
sentitzeko moduari dagokionez ere, eta emozioek 
funtsezko eginkizuna bete dute egoera horri aurre 
egiteko. 

Lanak ATENA Fundazioko Musika eta Dantza 
Eskolaren urteko lantegian egin dira. 13 lan dira, 
desgaitasun intelektuala duten 5 eta 67 urte arteko 
pertsonek onduak. Lanek honakoen obrak izan 
dituzte inspirazio-iturri: René Magritte, Salvador 
Dalí, Edvard Munch, Roy Lichtenstein, Caspar David 
Friedrich, Marc Chagall, Pablo Picasso, Gustav Klimt, 
Alexej von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner, 
Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec eta 
August Macke.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 AZAROA

GIZON-EMAKUMEAK UKABILA ALTXATURIK. 
KOMUNISMOAREN EHUN URTEAK NAFARROAN 
> 
Ikerlan Marxisten Fundazioaren proiektua da, PCE 
1921ean sortu zeneko mendeurrenean (1921-2021). 
Gizon-emakume komunistek Nafarroan egindako 
historia ezagutzeko, kontakizun berean bilduta II. 
Errepublikako, gerraondoko, trantsizioko eta XXI. 
mendeko militanteak.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 AZAROA

ESPACIO COMPARTIDO 
> 
Osasunbideko Osasun Mentaleko 
Errehabilitazio Unitatearen proiektu 
artistikoaren erakusketa.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 URRIA

AMAREN TITIAK 
> 
Amaren titiak argazki-proiektuaren 
erakusketa, AMAGINTZAK apailatua. 
Edoskitzearen eta Amatasunaren 
aldeko taldea da. Erakusketa 
Edoskitzearen Munduko Astearen 
harira aurreikusitako programan 
sartua dago

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 URRIA

ELIKADURA OSASUNA DA,  
ELIKADURA GARAPENA DA 
> 
 ‘Elikadura osasuna da, elikadura 
garapena da’ eta ‘Erresilientzia 
istorioak’ garapenerako lankidetza 
proiektuen erakusketa ibiltaria, 
Infancia Sin Fronteras elkarteak 
apailatua. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 URRIA

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 AZAROA

Urritik aitzina, Civivoxeko erakusketa-guneetan talde, elkarte eta herritar 
erakundeen proposamenak jarriko dira ikusgai, hiriko guneak behar baitituzte 
beren proiektuak aurkeztu eta dinamizatzeko

EXPO 
SICIONES

CIVIVOX GUNE IREKIAK

CIVIVOX 
GUNE 
IREKIAK

>>>LEHIAKETA
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LEHIAKETA

IZEN-EMATEA:
Lehiaketan online eman behar da izena, web 
honen bidez: www.pamplonaescultura.es edo 
www.pamplonaescultura.es/eu

 FORMULARIOA BETETZEKO BEHAR DEN INFORMAZIOA:
Datu pertsonalak, jaiotze-data eta jaiolekua, 
helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa. 

*Aipatu datuak 1999ko abenduaren 13ko Datu 
Pertsonalak Babesteko Lege Organikoak babestuak 
daude. 

Gainera, argazkia zein datatan egin den azalduko 
da, zein leku zehatzetan eta argazkiaren 
deskribapen labur bat. Garrantzitsua da tokia 
adieraztea edo zehaztea epaimahai teknikoaren 
lana eta erabakia errazte aldera. 

Epaimahaia argazkigintzako adituek zein Iruñeko 
udaleko teknikariek osatuko dute 

Saritutako argazkiak eta haiek erabiltzeko 
eskubideak Iruñeko Udalaren jabetzakoak 
bilakatuko dira.

EPEA:
Argazkiak aurkezteko epea 2022ko urriaren 31ko 
23:00etan bukatuko da.   

SARIAK:
Fokatu Iruña Sariak 
Lehen SARIA: 900 €. 
Bigarren SARIA: 600 €. 
Hirugarren SARIA: 500 €.

2023ko udal-egutegia ilustratzeko 
aukeratu diren argazkiendako sariak: 

150 €-ko 12 sari. Gure hiriko erabilerak, 
askotariko ikuspuntuak, ondarea, argiak, 
etab. erakusten dituen konposizioa 
baloratuko da.

Kasuan kasuko kopuruei dagokien 
atxikipena aplikatuko zaie, PFEZ dela medio.

SARI BANAKETA:
Abenduan eginen da CIVIVOXean, 
baldin eta epaimahai teknikoak beste 
prozedura bat erabakitzen ez badu.

 Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar 
oinarri hauek onartu eta epaimahaiaren 
erabakiei men egitea.

*Lehiaketaren gaineko oinarriak webean 
daude ikusgai: web   
www.pamplonaescultura.es edo  
www.pamplonaescultura.es/eu

  1. SARIA 2021. ISABEL SARASA MUSKIZ >> 

  2. SARIA 2021. PEDRO PILEÑO MALVAR >>   
  3. SARIA 2021. 
  OSCAR LARRAZ ECHANDI >>   


