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Eskirotz kalea, 24
Iruña 31007
948 366 655

ITURRAMA
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Gortari doktorearen plaza, zk.g.
Iruña 31012
948 136 400
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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 azaroaren 27an aurretik 
egin behar da, eta zozketa azaroaren 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. 

DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNAIRAKASLEA
+ ARTISTA

PREZIOA
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AGENDAAGENDA

1 OSTEGUNA
20:00 Kondestable
Nola identifikatu 
"listilla" bat?
> 30 - Bakarrizketa

9 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Daktilomargoak 
> 17 - Anai-
arrebendako lantegia

17:30 Milagrosa
Zuhaitzarendako 
apaingarriak 
diseinatzen
> 20 - Haurrendako 
lantegia

17:30 Iturrama
Egutegi bat sortuko 
dugu urte berrirako 
gure adinekoek 
lagundurik!
> 21 - Belaunaldien 
arteko lantegia

10 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Relax and fishing
> 12 - Umetxoendako 
lantegia

12:00 Juslarrocha
El viaje de la música
> 9 - Ipuin-kontari 
musikala

17:30 Kondestable
Punch needle
> 18 - Haurrendako 
lantegia

18:00 Juslarrocha
Musikaren bidaia  EU
> 9 - Ipuin-kontari 
musikala

19:00 Kondestable
El amor
> 46 - Proiekzioa   

12 ATELEHENA
18:00 Iturrama
Las chicas del calendario 
> 48 - Zine-foruma

13 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 57 - Irakurketa Taldea

18:00 Kondestable
Raíces
> 54 - Proiekzioa eta 
mahai-ingurua

12:30 Kondestable
Raíces
> 54 -  Proiekzioa 
eta solasaldia

19:30 Milagrosa
Elikadura menopausian
> 52 - Hitzaldia 

14 ASTEAZKENA
19:00 Kondestable
Mugak eta Europako 
migrazio eta asilo itun 
berria
> 54 - Hitzaldia

15 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Confabuladas. Irakurketa 
errazeko taldea
> 57 - Irakurketa Taldea

12:00 Kondestable
Kulturarteko 
kontakizunen 
sari banaketa
> 55 - Sari banaketa

18:30 Kondestable
Gizarte mentoretza 
lantegia
> 56 - Lantegia

19:00 Mendillorri
3D inprimaketa-
akats ohikoenak
> 29 - Maker lantegia

19:00 Zabalgunea
Zabalguneaz mintzo. 
II.Zabalguneko 
harresiak. Erreginaren 
bastioia  EU
> 50 - Hitzaldia

16 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Nire izena atean
> 14 - Familiendako 
lantegia 

17:30 Mendillorri
Eguberriak harrapatzen 
> 17 - Anai-arrebendako 
lantegia

17:30 Iturrama
Eguberri apaingarriak 
sortuko ditugu gure 
adinekoek lagundurik!
> 21 - Belaunaldien 
arteko lantegia

19:00 Kondestable
Miradas: El viaje que
comienza con la llegada
> 55 - Proiekzioa eta 
mahai-ingurua 

19:00 Kondestable
Gabonetako 
sukaldaritza-lantegia
> 56 - Lantegia

19:30 Iturrama
Mirko Zanotti
> 31 - Kontzertua 

ABENDUA
17 LARUNBATA

11:00 Mendillorri
Urtaroak. Antartika 
hotz eta izoztua
> 13 - Haurrendako 
lantegia

11:00 Juslarrocha
Rokkaku Ayako
> 16 - Familiendako 
lantegia

12:00 Kondestable
Eguberri aurreko 
ipuinak
> 9, 34 - Ahozko 
kontaketa 

12:30 Mendillorri
Corre, payasa, corre
> 8 - Familiendako 
antzerkia

18:30 Mendillorri
Tira Aurrera!  EU
> 8 - Familiendako 
antzerkia

17:30 Sanduzelai
Buztin zuria  EU
> 19 - Haurrendako 
lantegia

19:00 Kondestable
Stromboli, tierra de Dios
> 47 - Proiekzioa

19:30 Iturrama
Trío Alter Ego
> 31 - Kontzertua 

18 IGANDEA
12:00 Kondestable
Saxofoi-Ensenblea
> 35 - Kontzertua 

19:30 Iturrama
"Paulino Otamendi" 
Ganbera-orkestra
> 32 - Kontzertua 

19 ATELEHENA
19:30 Juslarrocha
Nerabezaroan 
aurkezten diren afera: 
nola aurre egin?  EU
> 53 - Hitzaldia

20 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Las chicas del calendario
> 48 - Zine-foruma

21 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Handia
> 51 - Zinema irisgarria

23 OSTIRALA
18:00 Sanduzelai
Chinchulina y el ruiseñor 
de la China
> 24 - Familiendako 
antzerkia

24 LARUNBATA
12:00 Zabalgunea
Ez izan beldurrik 
beldurrari
> 23 - Ipuin-kontaria

27 ASTEARTEA
11:30 Juslarrocha
Amorrua eta baretasuna
> 25 - Lego lantegia

17:30 Iturrama
Mary Poppins
> 49 - Zine-foruma

18:00 Sanduzelai
Diseinatu Urtarrijazz
> 39 - Gazteendako 
lantegia

28 ASTEAZKENA
11:30 Zabalgunea
Beldurra
> 26 - Lego lantegia

18:00 Sanduzelai
Diseinatu Urtarrijazz
> 39 - Gazteendako
lantegia

29 OSTEGUNA
11:30 Milagrosa
Tristezia
> 26 - Lego lantegia

18:00 Sanduzelai
Diseinatu Urtarrijazz
> 39 - Gazteendako 
lantegia 

30 OSTIRALA
11:30 Iturrama
Poza
> 26 - Lego lantegia

18:00 Iturrama
Las aventuras del león 
vergonzoso
> 24 - Familiendako 
antzerkia

18:00 Sanduzelai
Diseinatu Urtarrijazz
> 39 - Gazteendako
lantegia

31 LARUNBATA
11:30 Sanduzelai
Nola sentitzen naiz?
> 26 - Lego lantegia

12:00 Milagrosa
Ipuin txiki, emozio 
handi
> 23 - Ipuin-kontaria



AGENDA

7

AGENDA
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2 ATELEHENA
18:00 Kondestable
¿Por qué nos gusta 
tanto la música?
> 25 - Familiendako 
antzerkia

3 ASTEARTEA
11:30 Mendillorri
Emozioak 
artearen bidez
> 27 - Haurrendako 
lantegia

4 ASTEAZKENA
11:30 Juslarrocha
Emozioen liburua
> 27 - Haurrendako 
lantegia

18:00 Mendillorri
¿De qué color es un beso?
> 25 - Haurrendako 
lantegia

7 LARUNBATA
12:00 Zabalgunea
Cuentos al calor del fuego
> 9 - Ipuin-kontaria  

18:00 Milagrosa
Sutondoko ipuina  EU
> 9 - Ipuin-kontaria  

18:30 Sanduzelai
El viaje de Emma
> 8, 36 - Kontzertu 
antzeztua

19:00 Kondestable
Europa`51
> 47 - Proiekzioa

10 ASTEARTEA
19:30 Sanduzelai
Free Jazz, zaratarekiko 
grina?
> 40 - Hitzaldia

11 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
C`est la vie
> 51 - Zinema irisgarria

12 OSTEGUNA
19:00 Mendillorri
Materialak eta nola 
inprimatu
> 29 - Maker lantegia

13 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Impasto-pintura 
> 17 - Anai-
arrebendako lantegia

17:30 Milagrosa
Dinosauro moldean
> 20 - Haurrendako 
lantegia

19:30 Sanduzelai
Kike Arza Electric 4tet
> 36 - Kontzertua

14 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Pintura errodatua
> 12 - Umetxoendako 
lantegia

11:00 Iturrama
Gel printing  EU
> 15 - Familiendako 
lantegia

12:00 Juslarrocha
Kikimiyú, los 
animales y tú
> 10 - IpuinKantalaria

17:30 Kondestable
Monotipia  EU
> 18 - Haurrendako 
lantegia

18:00 Juslarrocha
Kikimiyú, animaliak 
eta zu  EU
> 10 - IpuinKantalaria

19:00 Kondestable
Te querré siempre
> 47 - Proiekzioa

19:30 Sanduzelai
Quinteto Asier 
Ardaiz. Here
> 37 - Kontzertua

15 IGANDEA
12:00 Kondestable
Soinu alemana 
Sarasateri esker
> 33 - Kontzertua

16 ATELEHENA
18:00 Iturrama
Los limoneros (Etz limon)
> 49 - Zine-foruma

17 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 57 - Irakurketa Taldea

19:30 Sanduzelai
Duke Ellington eta 
Jazzaren ahotz handiak
> 40 - Hitzaldia

19:30 Iturrama
Atalak lantegia. 
Erritmoa, errepikapena 
eta espazioa
> 42 - Helduendako 
lantegia

19:30 Milagrosa
Arrisku kardiobaskularrari 
aurrera hartzeko elikadura
> 52 - Hitzaldia

18 ASTEAZKENA
19:30 Iturrama
Dantza, 
irisgarritasunerako 
lagun
> 43 - Topaketa

19 OSTEGUNA
11:00 Iturrama
Confabuladas. Irakurketa 
errazeko taldea
> 57 - Irakurketa Taldea

19:30 Iturrama
Raíces
> 44 - Dantza 
ikuskizuna

20 OSTIRALA
17:30 Iturrama
Hari partekatuak 
> 22 - Belaunaldien 
arteko lantegia

19:30 Sanduzelai
Carla Sevilla 5tet
> 37 - Kontzertua

21 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Haur ipuinak bisortzea. 
“Hemen eraikitzen 
dugu” 
> 13 - Haurrendako 
lantegia

11:00 Iturrama
Gel printing
> 15 - Familiendako 
lantegia

12:00 Milagrosa
Las caperucitas locas
> 10 - Titirikontu 
kontaria

12:00 Kondestable
Cuentos de la cuesta… 
de enero
> 34 - Ipuin-kontaria

18:00 Zabalgunea
Las caperucitas locas
> 11 - Titirikontu 
kontaria

19:30 Sanduzelai
José Ángel Lorente 5tet
> 38 - Kontzertua

23 ATELEHENA
19:30 Iturrama
Tems de llum
> 43 - Proiekzioa eta 
Zine-foruma

24 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Los limoneros (Etz limon)
> 49 - Zine-foruma

25 ASTEAZKENA
19:30 Sanduzelai
Tango-Jazz
> 41 - Hitzaldia

26 OSTEGUNA
18:30 Mendillorri
Gizarte mentoretza 
lantegia
> 56 - Lantegia

19:30 Iturrama
Nire txokotik
> 44 - Dantza ikuskizun 
hezigarria

27 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Diseinatu eta sortu 
zeure bitxiak. 
Koloretako lepokoak
> 14 - Familiendako 
lantegia

17:30 Mendillorri
Urtebetetzeko bizkotxo 
txikiak 
> 17 - Anai-arrebendako 
lantegia

19:30 Sanduzelai
Edith Piaf gogoan (1915-
1965)
> 38 - Kontzertua 

28 LARUNBATA
10:30 Iturrama
La serpillère de Monsieur 
Mutt
> 45 -  Umetxoendako 
dantza ikuskizuna

11:00 Juslarrocha
Emoción-arte  EU
> 16 - Familiendako 
lantegia

12:00 Zabalgunea
The case of the 
disappearance  EN
> 11 - Ipuin-kontaria 

12:30 Iturrama
La serpillère de Monsieur 
Mutt
> 45 -  Umetxoendako 
dantza ikuskizuna

17:30 Sanduzelai
Diorama lataratua
> 19 - Haurrendako 
lantegia

18:00 Milagrosa
The case of the 
disappearance  EN
> 11 - Ipuin-kontaria 

19:30 Sanduzelai
Kaleidoscope & Rita 
Payés + Javier Colina
> 39 - Kontzertua

31 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 57 - Irakurketa Taldea

20:30 Iturrama
Atalak lantegiaren 
irekiera. Erritmoa, 
errepikapena eta 
espazioa
> 42 - Helduendako 
lantegia

URTARRILA
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HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

IPUINAK, MUSIKA ETA 
ASKOZ ERE GEHIAGO

LEHEN-HAURTZAROKO 
LANTEGIAK

FAMILIENDAKO 
LANTEGIAK

HAURRENDAKO 
LANTEGIAK

BELAUNALDIEN-ARTEKO 
LANTEGIAK

EGUBERRIAK EMOZIO 
ARTEAN

TIRA AURRERA!  EU  / CORRE, PAYASA, CORRE 
>
Pailazak misio bakarra zuen bizitzan: 
zoriontsua izatea eta besteak zoriontsu 
egitea. Zorigaiztoko egun batean, berak 
eta panpinez osaturiko bere lagun taldeak 
zakarrontzian amaitu dute. Pailaza 
laguntza bila abiatuko lasterrean hirian 
barna, hamaika arrisku saihestuta. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 PANTA RHEI

 ABE 17 

 12:30
 18:30 EU

 5-8 urte, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

EL VIAJE DE EMMA
KONTZERTU ANTZEZTUA. JAZZA ETA HAUR ETA 
GAZTEENDAKO ANTZERKIA 
>
El viaje de Emma jazza haurrei eta 
gazteei modu atsegin eta dibertigarrian 
hurbiltzeko istorio bat da.

Istorio honek jazza hurbildu nahi du 
haur eta gazteengana atseginez eta era 
jostagarrian. 

Bidaian zehar, haurrek eta helduek 
jazz estilo nagusiak ezagutuko dituzte, 
bai eta genero horretako musikaririk 
garrantzitsuenak ere, musika horren 
mamia ikasteaz gain: zer eginkizun 
dauka instrumentu bakoitzak? Zer 
da swinga? Nola inprobisatzen dute 
musikariek?

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 TEATRO DEL CUERVO

 URT 7 

 18:30 

 Jende guztiarendako 
(8 urte gorakoentzat gomendagarria) 

 3 €. Aurrez izena emanda

HAUR ETA FAMILIENDAKO 
ANTZERKIA

 MUSIKAREN BIDAIA EU   / EL VIAJE DE LA MÚSICA  
>
Zeharkako txirulaz baliatuz, Sorgina Txirulinak istorioak 
kontatu eta musika estiloak aurkeztuko dizkigu. Reggae, 
jazz, flamenko eta abar nolakoak diren ezagutzeko 
aukera aparta!

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 SORGINA TXIRULINA

 ABE 10 

 12:00 
18:00  EU  

 4-8 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

EGUBERRI AURREKO IPUINAK 
> 
Konfetiak eta polboroiek dena mukuru bete baino lehen, 
eltzagorrik eta azukrerik gabeko istorioak kontatuko 
dizkizuet (free gabon kantak), baina biolin-koloreko 
doinuz josiak.

 KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 ABE 17 

 12:00

 4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

SUTONDOKO IPUINAK  EU   / CUENTOS AL CALOR DEL FUEGO 
 
> 
Lehen, hotza egiten zuenean, familiak sutondoaren 
inguruan biltzen ziren ipuinak kontatu eta entzutera. 
Gaztainak janez, edozein lekutara bidaiatzen zuten, suaren 
koloreek lagunduta. Imajinatu dezagun sutondoa eta 
asmatu ditzagun ipuin berriak, hotzetik ondo babesturik. 

 MAITANE PÉREZ

 URT 7 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  MILAGROSAKO CIVIVOXA 
 12:00  18:00  EU  

 4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

IPUINAK, MUSIKA ETA ASKOZ ERE 
GEHIAGO

IPUINAK, MUSIKA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO
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IPUINAK, MUSIKA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO

KIKIMIYÚ, ANIMALIAK ETA ZU  EU   / 
 KIKIMIYÚ, LOS ANIMALES Y TÚ  
IPUINKANTALARIA
> 
IpuinKantalarietan, haur ipuinak aukeratzen 
ditugu, errespetuzkoak, dibertigarriak, baita 
eskatologikoak ere. Ipuin pentsarazleak, ipuin 
dantzarazleak… eta musika konposatzen diegu. 
Publikoa funtsezkoa da ikuskizunean, bere ahotsen 
eta erritmoen bidez. 

Animaliak maite ditugu eta badakigu zuk ere bai, 
baina… Zein duzu animaliarik gogokoena? Guk argi 
dugu… Kikimiyúa. Zer da kikimiyúa? Zatoz gure 
IpuinKantalarira eta kontatuko dizugu. Tira, ez. 
Kantatuko dizugu!

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MUSAS Y FUSAS

 URT 14 

 12:00 
18:00  EU  

 3 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

LAS CAPERUCITAS LOCAS
TITIRIKONTU KONTARI
> 
Ipuin klasikoak dira, baina desitxuratuak, 
nahastuak eta bihurrituak. Erreferentziazko 
pertsonaiak soilik errespetatuko dira… Edo 
ez? Rodari idazlearen eta haren “Fantasiaren 
gramatika” liburuaren teknikak erabiliz. Beti bezala, 
paperezko objektuen, antzokitxoen eta txotxongilo 
mistoen bidez kontatuak.

 MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO) 

 URT 21 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA   ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 12:00  18:00 

 4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

IPUINAK, MUSIKA ETA ASKOZ ERE GEHIAGO

CUENTOS DE LA CUESTA ... DE ENERO  
> 
Lasai, ez baitzaigu nekosoa eginen, ipuinak biraka 
eta pirritan joanen direlako. Ikusiko duzue: jira-
biraka, beti maldan behera. Izan dadila musika gure 
gida. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO-ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URT 21 

 12:00
  4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

THE CASE OF THE DISAPPEARANCE EN   /  
DESAGERPENAREN KASUA
IPUIN-KONTARIA INGELESEZ
> 
Jack is at the zinemama watching a movie with his 
friends. When the movie finishes, they realize a friend 
of theirs is missing. They want to know what happened 
and start looking for them. They will unveil an amazing 
secret! 

Jack zinetokian dago lagunekin. Filma bukatzen 
denean, ohartzen dira lagun bat desagertu dela. Zer 
gertatu den jakin nahirik, haren bila hasiko dira. 
Sekretu harrigarria aurkituko dute!

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 URT 28 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA  MILAGROSAKO CIVIVOXA 
 12:00  18:00

 5 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda
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UMETXOENDAKO LANTEGIAK. OIN TTIKI 
XIKIÑAK, ESKU TTIKI MARGOTZAILEAK 
> 
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

>> Relax and fishing  
 
Irudi harrigarriz beterik dauden itsas 
zati ttiki batzuk ekarriko dizkizut. 
Irudiak uretara erori eta desagertzen 
dira! Harrapatu ahal izanen dituzu, 
baina denbora laburrerako, oso azkarra 
izan behar da. Prest zaude?

 ABE 10 

 24 - 36 hilabete, heldu batek lagundurik. 

>> Pintura errodatua   
 
Ez dago mugimenduan ari den margo 
errodatua baino gauza jostagarriagorik. 
Inoiz saiatu al zara? Jira-biraka 
itxarongo dizut. 

 URT 14 

 24 - 36 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 da. 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. 
       Antartika hotz eta izoztua 
 
Antartika Lurreko kontinenterik 
australena da. Zirkulu polarraren 
hegoaldean kokatua dago eta ozeano 
Antartikoaz inguratua. Ba al zenekien 
kontinenterik hotzena, lehorrena 
eta haizetsuena dela? Arropa jantzi 
eta zatoz Antartikaren zatitxo bat 
irudikatzera! 

* Gomendagarria da familia bakoitzak 
sortuko dugun urtaroari dagozkion 
iruditxoak (jostailuak) ekartzea  haiekin 
jostatzeko.

 ABE 17 

>> HAUR IPUINAK BIRSORTZEA.  
      "Hemen eraikitzen dugu”    
 
Adi! Etxe bat eraikiko dugu. Hondea-
makinek dena hartua dute. Zimenduak 
isuri, paretak altxatu eta, azkenean, 
teilatua estaliko dugu. Auzoa ere 
aldatzen ari da, dena askoz ere 
berdeago baitago, eta askoz ere leku 
gehiago dago Lenarekin, Javirekin eta 
haien lagunekin jolasteko. 

* Nahi izanez gero familiek aurrez liburua 
irakur dezakete (ez da nahitaezkoa).

 URT 21 

LANTEGIAK: LEHEN HAURTZAROA ETA EBOLUZIO-LERROA 
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FAMILIARTEAN BUZTIN POLIMERIKOAREKIN 
SORTZEN ETA MODELATZEN 
> 
Familiendako lantegia da eta buztin 
polimerikoa erabiliko dugu gure sormena 
esperimentatzeko. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 ISABEL JASO. POMPAELI

 17:30 – 19:30

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> Nire izena atean 
 
Aukeratu kolore bat, bilatu zure 
izenaren letrak eta sortu multzo eder 
bat zure logelan erakusteko. 

 16 ABE 

 3-6 urte, heldu batek lagundurik. 

>> Diseinatu eta sortu zeure bitxiak.  
      Koloretako lepokoak 
 
Lepoko dibertigarriak diseinatuko 
ditugu familiartean. 

 27 URT 

 6-12 urte, heldu batek lagundurik.  

FAMILIENDAKO LANTEGIAK

FAMILIENDAKO LANTEGIAK

15

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

>>Gel printing  / 
     Gel printing    EU  
 
Gel-plantxaren tekniketan barneratuko gara diseinu eta estanpatu oso originalak 
erraz eta jolasean sortzeko. 

 URT 14  EU  

  URT 21 



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 menores + 5 personas acompañantes)

 5-10 urte, heldu batek lagundurik. 

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>>Rokkaku Ayako  
 
Artistak mundu oso koloretsua sortzen 
du, bizitasunez betea, zuzenean hatzekin 
margotuz, aurrez inolako zirriborrorik 
eta planik erabili gabe. Gure eskuak 
margoan sartuko ditugu, eskuak  pintzel 
gisa erabiltzeko.

 ABE 17 

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

 URT 28 

FAMILIENDAKO LANTEGIAK
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ANAIA-ARREBENDAKO ZENTZUMEN-ARTEA 
FAMILIARTEAN   
> 
Familiendako lantegi plastikoak dira 2 eta 
6 urte arteko anaia-arrebentzat, heldu 
batek lagundurik. Artea erabiliz eta sortzen 
diren ukimen, entzumen eta ikusmenezko 
estimulazioen bidez, anaia-arreben arteko 
harremana sustatuko da.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 17:30 – 18:30

 15 leku

 2-6 urte, heldu batek lagundurik. 

 5€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Daktilomargoak 
 
Zure eskua 
harrapatu nahi 
duzu? Eta zure 
anaiaren oina? 
Elkarrekin esku eta 
oin horiek mihise 
oroigarrietan 
eraldatuko 
dituzue. Kanpora 
eskularruak eta 
galtzerdiak! 

 ABE 9 

>> Eguberriak 
harrapatzen 

 
Ongi iruditzen 
zaizue Eguberri 
zatitxo bat 
fabrikatzea 
zuen etxeraino 
ti-ta batean 
garraiatzeko? 
Bolak, opariak, 
izarrak eta beste 
izanen ditugu… 
Eguberrietako 
espiritua dariola!

 ABE 16 

>> Impasto-pintura 
 
Inoiz saiatu al 
duzue Van Goghek 
berak zenbaitetan 
erabilitako teknika 
hori? Oso tresna 
bereziaren bitartez, 
mihisetik ateratzen 
direla diruditen 
lan adierazkorrak 
sortuko ditugu. 
Jakin nahi al duzue 
zer teknika den?

 URT 13 

>> Urtebetetzeko 
bizkotxo txikiak  

 
Zorionak zuri 
urteak betetzen ez 
dituzun honetan, 
zorionak zuri 
urteak betetzen ez 
dituzun honetan…! 
Inork eragozten 
ez badu, ospatu 
beharra dago. 
Urtean behin 
bakarrik betetzen 
ditugu urteak. 
Zuen zain gaude!

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

 URT 27 

FAMILIENDAKO LANTEGIAK
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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

>> Punch needle 
 
Lantegi honetan, paperaren ordez oihala 
erabiliko dugu, eta margoaren ordez 
artilea, gure marrazkiak egiteko.

 ABE 10 

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

 URT 14 

HAUR LANTEGIAK

HAUR LANTEGIAK

1919

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 años

 2€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Buztin zuria   EU  
 
Material horri forma emanen diogu 
eguberriko kandela-lanpara polit bat 
egiteko.

 ABE 17 

>> Diorama lataratua 
 
Paperezko agertoki txiki bat eginen 
dugu, lata baten barnean!

 URT 28 

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 urtes

 2€. Izena eman ondotik, zozketa

>> Zuhaitzarendako apaingarriak diseinatzen 
 
Ezkilak, pinuak, izar bat gure izena 
idatzita… Aurten, zuhaitz ederragoa 
jarriko dugu modelatuko ditugun 
apaingarrien bidez. 

 ABE 9 

>> Dinosauro moldean 
 
Zatoz historiaurreko animaliak sortzera! 
Lantegian hainbat dinosauro modelatuko 
ditugu, hala nola  velociraptor urdin bat, 
triceratops hori bat…

 URT 13 

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA  

 17:30-19:30

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 6-12 urte, heldu batek lagundurik. 

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> Egutegi bat sortuko dugu urte 
berrirako gure adinekoek lagundurik! 
 
Lantegian, 2023rako gure egutegia 
diseinatuko dugu, collage teknika 
erabiliz. Paretako gure egutegia 
osatuko duten irudiak diseinatuko 
ditugu. Ekarri zeure argazkiak! 
Argazkiak eskaneatu eta langai ere 
erabiliko ditugu.  

 ABE 9 

>> Eguberri apaingarriak sortuko ditugu 
gure adinekoek lagundurik! 
 
Eguberrietako hainbat apaingarri 
mota sortuko ditugu, ezagutzen 
ditugu materialak baliatuz. Gure 
eguneroko bizitzako hainbat 
elementu birziklatzen eta 
aprobetxatzen ikasiko dugu.  

 ABE 16 

BELAUNALDIEN ARTEKO 
LANTEGIAK

2120

HAUR LANTEGIAK BELAUNALDIEN-ARTEKO LANTEGIAK



SUSTRAIAK ETA AMETSAK. AITONA-AMONAK 
ETA BILOBAK ELKARREKIN ARTEAREN ALDE. 
ELKARLANERAKO ARTE PROIEKTUA HELDUENTZAT 
ETA HAURRENTZAT 
> 
Belaunaldien arteko lantegia da. Jarduera 
plastikoa familiartean, haurrentzat eta 
haien aitona-amonentzat. Hainbat teknika 
eta material artistiko landuko dira, oso 
lagungarriak zentzumenak akuilatzeko, eta 
sormena, irudimena eta emozioak garatzeko, 
baita ezagutzak eta esperientziak trukatzeko 
ere, elkarrekintza hutsetik harremanera 
pasatzea sustatuta.

 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

>> Hari partekatuak  
 
Elkarrekin istorioak ehunduko dituzue hari eta artile-hari lehor eta bustiak 
erabiliz, kolore askotakoak. Irazki partekatu bat sortuko duzue. Haietatik tira 
eginen duzu? Noiz askatuko zain daude. Zatozte! 

 URT 20 

2322

BELAUNALDIEN-ARTEKO LANTEGIAK EGUBERRIAK EMOZIO ARTEAN

EGUBERRIAK EMOZIO ARTEAN

  IPUIN-KONTALARIA>>  

EZ IZAN BELDURRIK BELDURRARI
>
Beldurra gauari, urari, irrigarri geratzeari, 
etab. Haurren beldurrak bilakatu eta aldatzen 
dira. Horregatik da garrantzitsua haurrei 
egokiro lagun egitea beldurrak gainditu ahal 
izateko. Ipuinak oso egokiak dira, haurrek 
pertsonaiekin identifikatzen direlako, haiekin 
enpatizatzen dutelako, pertsonaien beraien 
beldurrak sentiturik eta nola aurre egiten 
dieten ikusirik. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 JOSÉ FÉLIX OCHAGAVÍA

 ABE 24 

 12:00

 +6 urte

 Doan. Aurrez izena emanda

IPUIN TXIKI, EMOZIO HANDI
>
Ipuinak, emozioak hezteko tresna. Ipuin onak 
zirrara eragiten du, zerbaitengatik hunkitzen 
gaitu, gure hazkuntzan dugu bidelagun. 
Ipuin onak aurrera egiten eta gure adimen 
emozionala goratzen laguntzen digu, eta geure 
buruarengan konfiantza handiagoa izateko 
aukera ematen digu. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 JOSÉ FÉLIX OCHAGAVÍA

 ABE 31 

 12:00

 +6 urte

 Doan. Aurrez izena emanda



¿POR QUÉ NOS GUSTA TANTO LA MÚSICA?
>
Askotan esan izan da musika emozioen hizkuntza 
dela, musikak lotura estua duelako emozioekin. Ba al 
zenekien belarria gure zentzumenik ahaltsuena dela 
emozioen aldetik? Eta gure emozio-iturri handiena 
dela? Lantegian musikaren bidez hurbilduko gara 
emozioen mundura eta egun musikari aplikatutako 
adimen artifizialaren eginkizuna aztertuko dugu.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 PAULA OLAZ

 URT 2 

 18:00 

 6 urte +, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?
>
Pigmento pertsonaia dibertigarri eta jostalariaren 
eskutik,  neskatoaren Minimoni munduan 
barneratuko gara; izugarri gustatzen zaio margotzea 
eta bere buruari galdetzen dio ea zer koloretakoa 
den musu bat. Erraza dirudi, baina galdera horren 
aurrean, harekin batera bidaiatuko dugu kolore 
bakoitzean zehar, kolore bakoitzaren gauza onak eta 
txarrak erakutsita. Azkenean, bueltaka eta bueltaka 
gabiltzanez, hasieran baino nahasiagoak ibiliko gara. 
Izan ere, badirudi aldi berean balio dutela eta ez 
dutela kolore guztiek… Ene, zaila da zinez musu bat 
margotzea! Konponbidea topatuko al du? Musuak edo 
sentimenduak margotu ditzakegu?  

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ESPIRAL MÁGICA

 URT 4 

 18:00 

 + 2 urte, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

EGUBERRIAK EMOZIO ARTEAN
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EGUBERRIAK EMOZIO ARTEAN

LAS AVENTURAS DEL LEÓN VERGONZOSO
>
Lehoi lotsatiaren abenturak ikustera gonbidatzen 
zaituztegu. Oso bidaia jostagarria eginen dugu, 
txotxongiloek eta zuzeneko musikak lagundurik, El Pot 
Petit-eko pertsonaiarik ospetsuenetako baten eskutik 
emozioak zer diren ikasteko. 

Bidaia azkar-azkar horretan, lehoiak besteak beste tigrea, 
zaldia, hipopotamoa eta oilarra ezagutuko ditu, eta hainbat 
emozio biziko dituzte elkarrekin, hala nola beldurra, 
tristezia edo amorrua. Lehoiak sentimendu horiek guztiak 
bereizten, onartzen eta partekatzen ikasiko du. Bizi nahi 
al dituzue emozio horiek guztiak harekin batera? Haurrek 
ikuskizuna gogoan izanen dute beti. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 EL POT PETIT

 ABE 30 

 18:00 

 3 urte +, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda

  IKUSKIZUNAK>>  

CHINCHULINA Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA
>
Txinako enperadorea jauregi eder batean bizi zen, dena 
munduko portzelanarik finen eta hauskorrenarekin egina, 
lorategi ederrak zituen, bai eta munduko lorerik usain-
gozodunenak eta politenak ere.  Era berean, Chinchulina 
izeneko alaba alai-alai eta bizi-bizia zuen. 

Chinchulina neskato herabetia zen pixka bat, baina musika 
entzun bezain laster, herabetasuna galdu eta jauregi osoan 
aritzen zen dantzan. Hain alaitasun kutsakorra zenez, aita 
bera ere, hau da, enperadorea, harekin dantzan hasten zen. 

Behin batean, tristeziak Chinchulinaren bihotza jo zuen. 
Urretxindor Urdina izeneko txoriaren txio-txioak itzultzen 
ahal zion alaitasuna bihotz goibelari. 

Txinako enperadoreak, sekulan bere jauregitik atera gabeak, 
tradizioa hautsi zuen eta Urretxindor Urdina izeneko txori 
arraro horren bila atera zen. 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 LA CANICA TEATRO

 ABE 23 

 18:00 

 4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda



EGUBERRIAK EMOZIO ARTEAN EGUBERRIAK EMOZIO ARTEAN
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  LANTEGI ARTISTIKOAK>>  

EMOZIOAK ARTEAREN BIDEZ
>
Münch, Franz Marc, Monet, Picasso eta gisako 
artistek emozioak nola adierazi zituzten 
ikusiko dugu, haien artelan ospetsuenei 
erreparatuz. Haurrek kolorearen sinbolismoa 
ulertuko dute marrazkiak artista horien 
estiloan interpretatuz. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 MARTA AZAGRA

 URT 3  

 11:30 – 13:00

 6 – 12  urte

 2€. Aurrez izena emanda

EMOZIOEN LIBURUA
> 
Lantegian, haurrek liburu bat sortuko dute, 
begi eta aho dibertigarriak erabiliz, adierazpen 
eta emozio guztien erakusgarri. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MARTA AZAGRA

 URT 4 

 11:30 – 13:00

 6 – 12 urte

 2€. Aurrez izena emanda

  EMOZIOAK   
  LEGOREKIN>>  

 11:30 – 13:00

 DISCOVERBRICKS

 5 – 12 urte

 2€. Aurrez izena emanda

POZA
> 
Haurrei POZA gogora ekartzen 
dien eraikuntza bat eginen 
dugu; gustukoen dituzten 
koloreak erabiliko dituzte, irudi 
txiki horiekin batera, emozio 
hori irudikatzeko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 30 

NOLA SENTITZEN NAIZ?
> 
Egun nola dauden 
irudikatuko duen 
eraikuntza bat eginen 
dugu. Hainbat eszena 
eraikiko ditugu, 
haurrekin loturiko 
emozioak irudikatzeko.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 ABE 31 

BELDURRA
> 
BELDURRA gogora 
ekartzen dien 
eraikuntza bat eginen 
dugu eta, halaber, 
eszena bat sortuko 
dugu beldur guztiei 
aurre egiten ahal dietela 
sentiarazteko. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 ABE 28 

TRISTEZIA
> 
TRISTEZIA gogora ekartzen 
dien eraikuntza bat egiteaz 
gain, emozio horri aurre egiteko 
eszena bat sortuko dugu; 
gustukoen dituzten koloreak 
erabiliko dituzte, irudi txiki 
urdinekin batera, emozio hori 
irudikatzeko. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 ABE 29 

AMORRUA ETA BARETASUNA
> 
AMORRUA sentiarazteko 
moduko zerbait gogora ekarriko 
dien eraikuntza bat eginen 
dugu. Irudi txiki gorriak 
erabiliko ditugu amorrua 
irudikatzeko, emozio hori 
irudikatuko duen eszena 
muntatzeko, eta ikasiko 
dugu nola bihurtu amorrua 
BARETASUN, gehien gustatzen 
zaizkigun koloreak erabiliz. 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 ABE 27 
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 Gratuito. 
Aurrez izena emanda.  

 

 

    Doan.  
        Aurrez izena emanda.  

IKASGELA IREKIAK
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MAKER GUNEA
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

IKASGELA IREKIAK

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

 ABE 15
 3D INPRIMAKETA-AKATS OHIKOENAK   

  
 
 URT 12 
MATERIALAK ETA NOLA IMPRIMATU 

 

 19:00-21:00

 7 Leku

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

MAKER 3D
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LA RISA LISTA

PLEKTRO MUSIKAREN 
XXIV. JAIALDIA 2022

SARASATEREN 
ONDAREA

IGANDEETAKO 
MUSIKAK

URTARRIJAZZ

DANZ. 
DANTZA-ESPAZIOA

LA RISA LISTA

NOLA IDENTIFIKATU “LISTILLA” BAT? 
> 
Zure lagunen laguna al zara? Beltzak ongi ematen al dizu guztiarekin? 
Uste duzu baduzula jada “ezetza”? Zorionak, millenial esaera 
zaharren bildumaren beste erabiltzaile bat baitzara, jende arruntaren 
hiztegiaren erabiltzailea.

Zu baitzara, literalki! Eta ez zaude bakarrik, denok baikara listilla. 
Bizitzaren unibertsitateak babesturiko workshop honetan, besteak 
identifikatzen ikasiko duzu: besteak beste, zure koinatu Joselu, zure 
auzokide Charo eta hamaika gehiago. Hemendik ez duzu titulurik 
aterako, baina ez kezkatu: garrantzitsuena parte hartzea baita.  

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MARINA LISTILLAS

 ABE 1 

 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. 

PLEKTRO MUSIKAREN 
XXIV. JAIALDIA 2022 
"LOS AMIGOS DEL ARTE"- ARTEAREN ADISKIDEAK" MUSIKA 
ELKARTEAREKIN ELKARLANEAN

PLEKTRO MUSIKAREN JAIALDIA

MIRKO ZANOTTI 
KONTZERTUA: GITARRA BAKARLARIA 
> 
Gitarrista klasikoa. Gaur egun, "Wirking with Music" 
proiekturako beka bat irabazi ondoren, praktiketan 
ari da irakasle gisa gitarra eta ganbera-musikako 
eskolak ematen, Nafarroako Goi Mailako Musika 
Kontserbatorioan.

Besteen artean, Albeniz, Rodrigo, Lobet edo 
Turinaren obren programa eskainen da.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 MIRKO ZANOTTI

 ABE 16 

 19:30

 Sarrera doan, edukiera bete arte

TRÍO ALTER EGO  
KONTZERTUA   
> 
Trio Alter Ego Kuban sortu zen 2005ean, Diego 
Santiago laute-jotzailearen zuzendaritzapean. 
Hirukoteak hainbat instrumentu erakutsiko dizkigu, 
hala nola tres eta laute kubatarra, instrumentu 
horiek gako izan baitira Kubako musikaren genero 
tradizionalen bilakaera musikalean. 

Kubako konpositoreen lanen errepertorio 
zabala jotzeko sortu zen, baina baita musikagile 
latinoamerikarrenak eta karibetarrenak ere. Era 
askotako musika-generoak jorratzen dituzte, erritmo 
handiz eta, tarteka, inprobisazioari lekua utzita. 

Alter Ego hirukoteko kideak: Diego Santiago, Maryla 
Diaz eta Miguel Véliz. Hiru musikariak La Habanako 
Goi Mailako Arte Institutuan graduatu ziren eta 
Europan berrelkartu dira. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 17 

 19:30

 Sarrera doan, edukiera bete arte

  KONTZERTUAK  >>  
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PLEKTRO MUSIKAREN JAIALDIA 

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 18 

 19:30

 Sarrera doan, edukiera bete arte

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABE 16 > 18 

  ERAKUSKETA  >>  

SARASATEREN ONDAREA

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

 ZIKLO-KOORDINATZAILEA: BEATRIZ POMÉS 

  SOINU ALEMANA SARASATERI ESKER
> 
Pablo Sarasatek antolatzen zituen matinéeak, 
pixkanaka, Europako kulturaren eta musikaren 
historiaren erakusleiho bihurtu ziren. Saio horiei esker, 
Iruñeko jendeak konpositore handien obrak entzuteko 
parada izan zuen. Gaur, Sarasatek Iruñera ekarritako 
soinu alemanera hurbilduko gara.  

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 BEATRIZ POMÉS, TXIRULA. MARTA RAMÍREZ, BIOLINA. IGOR SÁENZ, 
TXELOA

 URT 15 

 12:00-12:40 

 + 18 

 Sarrera doan, edukiera bete arte
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SARASATEREN ONDAREA

  AHOZKO NARRAZIOA>>  

EGUBERRI AURREKO IPUINAK 
> 
Konfetiak eta polboroiek dena mukuru bete 
baino lehen, eltzagorrik eta azukrerik gabeko 
istorioak kontatuko dizkizuet (free gabon 
kantak), baina biolin-koloreko doinuz josiak.

 KONDESTABLE CIVIVOXA, 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 ABE 17 

 12:00

 4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

CUENTOS DE LA CUESTA ... DE ENERO  
> 
Lasai, ez baitzaigu nekosoa eginen, ipuinak 
biraka eta pirritan joanen direlako. Ikusiko 
duzue: jira-biraka, beti maldan behera. Izan 
dadila musika gure gida. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
PABLO SARASATE MUSEO ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS 

 URT 21 

 12:00

 4 urte +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

IGANDEETAKO MUSIKAK

IGANDEETAKO MUSIKAK

SAXOFOI-ENSEMBLEA
KONTZERTUA  
> 
Taldea Aurora Vivesen eta Sergio Eslavaren ekimenez sortu da. Biak ere saxofoiko eta 
ganbera-musikako irakasleak dira Pablo Sarasate Kontserbatorio Profesionalea. 

Taldea familia horretako bost instrumentu nagusik osatua dago. Badira sopranoak, 
altuak, tenorrak, baritonoak eta baxua. Horrela, ondoriozko emaitza hari-orkestrak 
duen emaitza berbera da. Errepertorioan garai eta estilo guztietako lanak daude 
entzungai, Errenazimendutik gaur eguneraino. 

Zuzendariak: Sergio Eslava/ Aurora Vives

Saxofoiak:  
Sopranoak: Aurora Vives, Sergio Eslava eta Aingeru Munarriz, Altuak: Iker Martínez, 
Julen Porto, Mikel Porto, Alex Butrón eta Mikel Arilla, Tenorrak: Adriana Lorenz, Josu 
Corral, Sofía Barvainis eta Maddi Pachón , Baritonoak: Xabier Tapia, Xabier Orayen eta 
Nahia García, Baxua: Juan Nasarre

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 PABLO SARASATE KONTSERBATORIO PROFESIONALEKO SAXOFOI-ENSEMBLEA

 ABE 18 

 12:00 

 Sarrera doan, edukiera bete arte
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URTARRIJAZZ

URTARRIJAZZ

EL VIAJE DE EMMA
KONTZERTU ANTZEZTUA. JAZZA ETA HAUR ETA GAZTEENDAKO 
ANTZERKIA  
> 
El viaje de Emma jazza haurrei eta gazteei modu atsegin eta 
dibertigarrian hurbiltzeko istorio bat da.

Istorio honek jazza hurbildu nahi du haur eta gazteengana 
atseginez eta era jostagarrian. 

Bidaian zehar, haurrek eta helduek jazz estilo nagusiak 
ezagutuko dituzte, bai eta genero horretako musikaririk 
garrantzitsuenak ere, musika horren mamia ikasteaz 
gain: zer eginkizun dauka instrumentu bakoitzak? Zer da 
swinga? Nola inprobisatzen dute musikariek?

 TEATRO DEL CUERVO

 URT 7 

 18:30

 Jende guztiarendako ( 8 urte gorakoentzat gomendagarria)

 3 €. Aurrez izena emanda

KIKE ARZA ELECTRIC 4TET
KONTZERTUA  
> 
Kike Arza 4et-ek Arzaren konposizioak jotzen ditu. 
Errepertorioa Guillermo Kleinen obraren gaineko 
ikerlanaren eta hainbat baliabide erabiltzearen emaitza 
da. Erritmoz konplexua bada ere, gai errepertorioa 
musikaltasuna galdu gabe konposatu da. Izan ere, 
xede bat gogoan hartuta aztertu eta sinplifikatzen dira 
konposizioak, eta erabiltzen dira sistema konplexuak: 
musika egiteko xedez, hain zuzen. 

 SATXA SORIAZU (PIANOA); ADRIÁN FERNÁNDEZ (GITARRA); DANIEL 
LIZARRAGA (BATERIA); ETA KIKE ARZA (BAXU ELEKTRIKOA)

 URT 13 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

  KONTZERTUA-FAMILIENDAKO ANTZERKIA>>  

   KONTZERTUAK  >>  

URTARRIJAZZ

QUINTETO ASIER ARDAIZ. HERE
KONTZERTUA  
> 
Here Asier Ardaiz tronpeta-jotzaile nafarrak berak 
ondutako azken proiektua da. Hartaz esan da “Europako 
musikari gazterik dinamikonenetako bat” dela. Oraingoan, 
anime-serietako musika jazzera egokitu du. Zortzi kantu 
ospetsu eta adierazgarri dira, hainbat jazz motaren eta 
musika inprobisatuaren arabera bertsionatuak. 

Asier Ardaiz Martínek ederki pentsatu, interpretatu eta 
moldatu ditu anime generoari loturiko musika-printzak, 
entzulea etengabe hunkitzeraino. Asierrek bildutako 
musikariek, gainera, bikain biziberritzen dute musika 
hori.

 ASIER ARDAIZ (TRONPETA); ARITZ OSTOLAZA (SAXO ALTUA); MARCOS 
SALZINEMAS (PIANOA); MARCELO ESCRICH (KONTRABAXUA); ETA 
DANI LIZARRAGA (BATERIA)

 URT 14 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

CARLA SEVILLA 5TET
KONTZERTUA  
> 
Boskoteak emanen duen kontzertua Carla Sevilla kantari 
bilbotarraren proiektu pertsonalaren emaitza da. Carlak 
berak hauxe esan du ekimenaz: "Proiektu hau nire alderik 
intimoenaren aurkezpena da. Errepertorio originala da, 
eta ardatz dira bai testuak (gaztelaniaz eta euskaraz), 
bai doinuak, bai inprobisazioa. Artista bere kaiolatik 
askatzeko saiakera da, hots, artistak berak sortutako kaiola 
da, haren lana mugatzen duen kaiola, alegia."

 CARLA SEVILLA (AHOTSA); MARCOS SALZINEMAS (PIANOA-
TEKLATUA); TANA SANTANA (BAXUA-KONTRABAXUA); EPI PACHECO 
(PERKUSIOAK); ETA JUANMA URRIZA (BATERIA)

 URT 20 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  
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JOSÉ ÁNGEL LORENTE 5TET
KONTZERTUA  
> 
Jazzean eta Nafarroako hegoaldeko tradizioaren suan 
mamitua, José Ángel Lorente saxofonista lehenetariko 
interprete eta konpositore garaikidea izan da bi estiloak 
fusionatzen. 

José Ángel Lorente 5tet 2017an sortu zen, bi estiloen 
arteko fusio musikal hori erakutsi beharrak bultzatua. 
Handik gutxira, “Raíces” diskoa plazaratu zuen, jazz 
jaialdi ospetsuetan aurkeztua, guztietan ere arrakastatsu 
izandakoa entzuleen eta kritikaren aldetik.  

Bigarren diskoa grabatu berri dute, José Ángel Lorentek 
berak ondutako konposizioak bilduta. Taldeak, beraz, 
lan hori aurkeztuko du eta, bertan, bost musikari 
horien teknika arina, indarra eta grina islatzen dira; 
bostek ere beren ahotsa dute jazzean eta jazz hori beren 
sustraiekin dago zuzenean loturik.

 ADRIÁN FERNÁNDEZ (GITARRA); ÍÑIGO RUIZ DE GORDEJUELA 
(PIANOA); KIKE ARZA (KONTRABAXUA); DANIEL LIZARRAGA 
(BATERIA); ETA JOSÉ ÁNGEL LORENTE (SAXOA)

 URT 21 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

EDITH PIAF GOGOAN (1915-1965)
KONTZERTUA  
> 
“Soiltasunean dago edertasuna”. Esaldi hori maximatzat 
harturik, laukote honek jazz moldean eginen dio 
tributua XX. mendeko musika frantsesaren kantaririk 
ospetsuenetako bat izan daitekeenari. Ibilbide 
iradokitzaile eta dibertigarria proposatzen du hark 
ondutako printza eder arrakastatsuenak aletzeko. 
Sotiltasunez beteriko bidaia gozagarria da. Emaitza soinu 
sofistikatua da, helburu bakar bat gogoan hartuta: ahalik 
eta publiko mota zabalenarengan gozamena eragitea. 
Laukoteko kide guztiak profesionalak dira eta hogei 
urtetik gorako eskarmentua dute jazz edota musika 
klasikoa bezalako esparru arras ezberdinetan. 

 GERALDINE RAMÍREZ (AHOTSA), JAVIER LÓPEZ JASO (AKORDEOIA), 
MARCELO ESCRICH (KONTRABAXUA), EDUARDO MORENO 
(KLARINETEA)

 URT 27 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

KALEIDOSCOPE & RITA PAYÉS + JAVIER COLINA
KONTZERTUA  
> 
Kaleidoskopioa tresna optiko bat da eta, barnean, hiru 
ispilu eta kristal koloretsuak dauzka. Mugitzen denean, 
hainbat figura geometriko eta simetriko sortzen ditu. 

Oraingo honetan, hiru ispiluak Miguel “Pintxo” Villar 
saxofonista nafarra, Juan Pablo Balcázar kontrabaxu-
jotzailea eta Jesús Mañeru perkusio-jotzaile lizartarra 
dira. Irudi geometrikoak melodien itxura hartuta 
iristen dira. Hainbat bidetan isurtzen diren melodiak 
dira, dela jazzean, dela lo-kanta kubatarretan, dela 
folklore kolonbiarrean, dela zamba argentinarretan, 
bai eta haiek beren ondutako konposizioetan ere.    

Rita Payésen talentua eta magia izanen dituzte bidaide 
bai ahotsean, bai tronboian; eta, arras proposamen 
bereziaren mihisea koloratzen bukatzeko, Javier Colina 
ere dute bidelagun, hau da, egungo jazz musikari 
nafarrik ospetsuena.

 MIGUEL “PINTXO” VILLAR (SAXOA), JUAN PABLO BALCÁZAR 
(KONTRABAXUA), JESÚS MAÑERU (PERKUSIOA), JAVIER COLINA 
(AKORDEOIA ETA GUEMBRI-A) ETA RITA PAYÉS (AHOTSA ETA 
TRONBOIA)

 URT 28 

 19:30

 6 €. Aurrez izena emanda 

DISEINATU URTARRIJAZZ
DISEINU-LANTEGIA 
> 
Gazteendako lantegia da. 4 saio guztira, sorkuntza 
plastikoaren hainbat alderdi lantzeko, betiere jazz 
mundua gogora ekarri, proiektatu edo ilustratzen 
dituzten irudien diseinuaren inguruan.

Horretarako, jazz musikarekin lotuko gaituzten alderdi 
teknikoak (formak, testurak, tipografiak, etab.) eta 
emozionalak (musika entzun eta sentitzea, sentsazioak 
edo sentimenduak irudikatzea) landuko dira. Halaber, 
testuinguru horretan adibidetako balio duten irudi eta 
lanak aztertuko dira eta urtarriJAZZ irudia hainbat 
“logotan” edo “karteletan” irudikatuko da.  

 ABE 27, 28, 29, 30

 18:00-19:30

 10 leku

 8-17 urte

 Doan. Aurrez izena emanda  

  LANTEGIA >>  
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FREE JAZZ, ZARATAREKIKO GRINA?
HITZALDIA 
> 
Hitzaldia musika-estilo baten jatorrietan ibiliko 
da. Estilo hori jazzaren garapenaren kate-begi 
ezinbestekotzat ezarria badago ere, eta hura sortu 
zenetik hirurogei urte joan badira ere, zale eta kritikari 
batzuek ez dute oraindik onartzen.

Hitzaldian estiloaren izen handietako batzuk aletuko 
dira, hala nola Coleman, Albert Ayler, John Coltrane, 
Cecil Taylor, Peter Brötzmann eta beste hainbeste. 
Guztiek ere 60ko hamarkadako eta ondoko iraultza 
sozialei aurrea hartu zien arte mugimendu hura 
itxuratu zuten. 

 PACHI TAPIZ 

 URT 10 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

DUKE ELLINGTON ETA JAZZAREN AHOTS HANDIAK
HITZALDIA 
> 
Duke Ellington (1899-1974) orkestra-zuzendaririk 
garrantzitsuena izan zen jazzaren historia guztian. 
Haren musikari beti isuri zitzaion bere garaia baino 
lehenagoko sofistikazio maila bat. Denboraren joanean, 
jazzaren historiako musikari garrantzitsuenetako 
batzuekin aritu zen lankidetzan. Hitzaldiak jazz 
maisuaren ibilbidea aletuko digu, lankidetza handi 
horiek nabarmenduta. 

 PACHI TAPIZ 

 URT 17 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

  HITZALDIAK >>  TANGO-JAZZ
HITZALDIA 
> 
Hitzaldiak ibilbidea eskainiko digu tango klasikoaren 
historian barrena eta, halaber, azalduko digu zer-
nolako eragina izan zuen jazzari loturiko ondoko 
proposamenetan. Tango garaikideak ekarritako 
bilakaera aurkeztuko da, bai eta musika ibilbide 
horretako figurak ere, hala nola Ástor Piazzolla edota 
“Zero belaunaldia” izenekoa.

 ÍÑIGO PORTO

 URT 25 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda  

5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE 
> 
UrtarriJAZZ ekimenaren 2023ko edizioa dela eta, 
Sanduzelaiko Civivoxak erakusketa bat jarriko 
da ikusgai, funtsean argazkiz osatua, guztiak ere 
tokiko jazza ardatz duen ziklo ospetsu honetako bost 
edizioetan hartuak.  

Argazkietan, kontzertuak eta interpreteak, solasaldiak 
eta hizlariak ageri dira; liburu erakusketak eta 
aurkezpenak; kartelak, tarjetoiak, flyerrak eta 
foiletoak. Irudi aukera ederra UrtarriJAZZ-aren bortz 
urteak gogora ekarri eta ospatzeko. 

 URT 10>31

  ERAKUSKETA >>  



DANZ. DANTZA-ESPAZIOA 
URTARRILA 17-31

ATALAK LANTEGIAREN IREKIERA
ERRITMOA, ERREPIKAPENA ETA ESPAZIOA 
ATALAK SAREAREKIN ELKARLANEAN
> 
Partekatzeko asmoz eta gorputzaren bidez adierazten 
jarraitu nahirik, ATALAK lantegiaren irekierak une bat 
proposatu du lantegian ari direnek publikoarekin hiru 
saioetan izan dituzten esperientziak partekatzeko.

 URT 31 

 20:30-21:00

 + 18 

 Doan. Aurrez izena emanda 

ATALAK LANTEGIA 
ERRITMOA, ERREPIKAPENA ETA ESPAZIOA 
ATALAK SAREAREKIN ELKARLANEAN
> 
Hiru saiotan, ATALAK lantegiak publiko amateur batengana 
hurbilduko ditu sormenez eta era ludikoan erritmoari eta 
errepikapenari buruzko jarraibideak, eta bestelakoak ere bai, 
hala nola gorputzen arteko espazioa eta haren manipulazioa, 
lanerako proposamenak eta printzipioak, guztiak ere ATALAK 
Sarean aritutako hiru artistak garatuak: Itsaso A. Cano (Groove), 
Eva Guerrero (En tierra de nadie) y Christine Hassid (Koli).

 LANTEGI-EMAILEAK: LAURA G. LATASA, MADDI GAZTELUMENDI ETA 
IÑIGO ERREMENTERIA (DANTZAZ-EKO INTERPRETEAK).

 

 1. SAIOA:  
URT 17 19:30-21:00

 2. SAIOA:  
URT 24 19:30-21:00

 3. SAIOA:  
URT 31 19:30-20:30 Lantegia 
                 *20:30tatik 21:00tara jendearendako irekia

 15 leku

 + 18 

 Doan. Aurrez izena emanda

DanZ dantza garaikideko jaialdia da, errotua eta erreferentziazkoa, Iruñean. 
Dantza garaikidea erakusteaz gain, haren inguruko topagunea eta, sentsibilizazio 
eta  gogoeta tokia ere bada. Aurtengo edizioan kalitatezko eskaintza dago, 
askotarikoa, ikuskizun, lantegi, topaketa, zine-forum eta bestelakoetan, guztiak 
ere herritarrendako, publiko eta sentsibilitate mota guztiak kontuan harturik.
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DANZ. DANTZA-ESPAZIOA DANZ. DANTZA-ESPAZIOA

  TOPAKETA>>  
DANTZA ETA ARTE BIZIAK, IRISGARRITASUNERAKO LAGUN
> 
Adierazpidea den aldetik, dantzak -bai erritu gisa, bai 
ikuskizun gisa- berehalakoan bultzatzen ditu beste gorputz 
batzuk parte hartzera, erritmoei, emozioei, sentsazioei, 
mugimenduei jarraitzera. ATALAK Sareko ATA-LAB 
topaketa profesional honek sinergiak bilatzen ditu jaialdiko 
programazio-proposamenarekin, Civivox Sareko DanZ’23 
jaialdiarekin elkarlanean, eta artista eta programatzaileen 
esperientzia, ikuspuntu eta praktika ezberdinak uztartzea 
proposatzen du, betiere dantza belaunaldiz gaindiko eta 
askotariko taldeekin izaniko lankidetzaren bidez sortu 
denean. 

 INÉS AUBERT (KOREOGRAFOA). Mª PILAR LÓPEZ (TEATRO PARAÍSO 
ANTZERKIA). MARTA MONFORT (VITORIA-GASTEIZKO ANTZOKI SAREA). 
TXORI GARCÍA URIZ (AKTOREA). MODERATZAILEAK: BERTHA BERMÚDEZ 
(RED ATALAK) ETA FERNANDO SÁENZ DE UGARTE (DANTZAZ)

 URT 18 

 19:30

 +16 

 Doan. Aurrez izena emanda

  FILM-MENALDIA. ZINE-FORUMA >>  
TEMPS DE LLUM 
> 
Fundación Cabanas – Casa Museu Cal Gerrer. Bartzelona, 
Espainia, España. 2021. 5’, 27’’.  Dantza, artea, filosofia, 
poesia, arte adierazpena. 

Ikus-entzunezko labur, ausart eta sentibera honetan, 
denboraren bizipen berezi horren inguruko gogoeta 
artistikoa proposatzen dugu. Haren luzera, haren espazioa, 
haren dantza…. geure bizitzan. 

 AINOA SOLER, DANTZARIA 

 URT 23 

 19:30

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda
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RAÍCES 
> 
Sormenezko proiektu honek gure komunitatean 
dagoen aniztasuna du abiaburu eta inspirazio-iturri, 
aniztasuna kulturan, paisaian…. Ibilbide koreografiko 
eta geografiko plastiko eta emozionala da bai 
paisaietan, bai ohituretan, betiere bideo-proiekzioan 
bermaturik eta lengoaia garaikidearen bidez. 

 ATENA ARTE-KONPAINIA

 URT 19 

 19:30

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda 

NIRE TXOKOTIK 
IKUSKIZUN HEZIGARRIA 
> 
Jon Maya dantzariak, Arkaitz Miner biolin jotzaileak 
lagundurik, bere alderdirik intimoena erakutsiko 
digu, bere jatorrian eta bilaketa-lanean ibilbidea 
eginez. Cesc Gelabert, Sharon Fridman eta Israel 
Galvanen koreografiak interpretatzen ditu. Dantza 
tradizionaletik dantza garaikiderantz doan bidaia da, 
beti bi lengoaien artean dagoen harremana sentituz. 
Koreografiak beren sorkuntzari buruzko azalpen eta 
pasadizoekin tartekatzen dira.

 JON MAYA / KUKAI DANTZA

 URT 26 

 19:30

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda 
*Ondoren, artistak ikuskizunera joan diren pertsonekin mintzatuko dira

  IKUSKIZUNAK  >>  

DANZ. DANTZA-ESPAZIOA

  DANTZA ETA OBJEKTUAK UMETXOENDAKO >>  
LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT
*DANTZA LEHEN HAURTZARORA HURBILTZEKO IKUSKIZUN 
HOBERENAREN SARIA - FETEN 2022
> 
La serpillère de Monsieur Mutt (Mr. Mutt-en 
lanbasa) lanean, Marc Lacourt koreografo 
eta dantzariak, objektuak dantzaraziz, 
umetxoak gonbidatu nahi ditu artearen 
historiaren aztarnari jarraitzera, eta keinuaren 
eztitasunarekin eta dantzaren plazerarekin bat 
egitera. Ikusle ttikien konplizitateak lagundurik, 
eta irudimenez eta era ludikoan, lanbasa 
misteriotsu hori Gioconda bihurtuko da, airean 
altxatuko da Nijinski Handia bezala, eta bat-
batean… artea armairutik aterako da. 

 MA COMPAGNIE (FRANTZIA)

 URT 28 

 10:30 
12:30  
IRAUPENA: 35 MINUTU  

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

 3 €. Aurrez izena emanda 

DANZ. DANTZA-ESPAZIOA
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A

ROBERTO 
ROSELLINI, 
FUNTSEZKOA

ZINEMAKO 
EMAKUME HEROIAK 

IKUSI, ENTZUN, 
TXALO EGIN

ROBERTO ROSELLINI, 
FUNTSEZKOA
Roberto Rossellini (Erroma 1906-1977) 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. 

Film-emanaldiak J.B.n italieraz gaztelaniazko azpidatziekin

EL AMOR  
(L’AMORE; ITALIA; 1948; 79’) 
> 
Filmak bi atal ditu, La voce umana (Giza 
ahotsa) eta Il miracolo (Miraria), eta bietan 
ere Anna Magnani da protagonista. 
Gerra trilogiatik hurrengo trilogiarako 
trantsizioa da: Ingriden trilogia. Lehen 
zatian, Anna Magnani logela batean 
dago, bera bakarrik, telefono batekin 
hizketan, maitasun harreman bat 
hausteak dakarren etsipen eta min 
guztiaren erakusgarri. 

Bigarren atalean, Anna Magnani artzain 
xumea da eta debozio handia dauka 
San Joserenganako. Behin batean, 
lo gelditzean, santua agertzen zaio, 
Federico Fellini handientsu eta izugarri 
batek interpretatua. Luze mintzatzen 
da harekin. Gizonak ardoa eskaintzen 
dio harik eta emakumea lo gelditzen den 
arte. Esnatzen denean, santua ez dago. 
Hala ere, emakumea haurdun dago eta 
sabelean Kristoren semea hazten ari dela 
esaten du. 

 NAFARROAKO FILMOTEKAREN AURKEZPENA

 ABE 10 

 19:00

 2€. Aurrez izena emanda

ROBERTO ROSELLINI, FUNTSEZKOA

STROMBOLI, TIERRA DE DIOS  
(STROMBOLI, TERRA DI DIO; ITALIA; 1950; 107’) 
> 
Filma Italiako Neorrealismoaren adibide garbia da eta 
dokumentalaren kutsua ere badu. Kontzentrazio-esparru bateko 
emakume preso lituaniar bat gerra-preso batekin ezkonduko 
da, leku hartatik atera nahiak bultzaturik, etsiak jota baitago. 
Senarrarekin Strombolira joatean, hau da, gizona sortu zen 
uhartera, ohartzen da presondegi batetik atera eta beste batean 
sartu dela. Inguru latza, tradizionala, ohitura zaharretan sustraitua 
eta ikaragarri matxista. Uharteak ez dio ongietorri emanen. 

Kritikak ez zuen filma ongi hartu, Rosellinren eta Bergmanen 
arteko maitasun-harremana zela kausa eta, gainera, seme bat izan 
zutelako baina ez nork bere ezkontidearekin. Zinema munduko 
eskandalu izugarria izan zen eta, filmean gertatu zen bezala, 
askoz ere era krudelagoa jo zuen Bergman, Rossellini baino. 

 NAFARROAKO FILMOTEKAREN AURKEZPENA

 ABE 17 

EUROPA’51 
(EUROPA 1951; ITALIA; 1952; 113’) 
> 
Familia dirudun bateko emakume bat bere semearen 
suizidioaren lekukoa da. Mundu Gerrako urteak leku seguruan 
igaro eta gero, haurrak ez du ulertzen amaren urruntzea, orain 
beste kontu batzuei egiten baitie jaramon. Errua pairatu ezinik, 
emakumeak gizartean bazterturik dauden haur eta pertsonak 
zaintzen ditu. Filmean erakusten da pobreziaren mundua 
arazoz beterik dagoela.

 NAFARROAKO FILMOTEKAREN AURKEZPENA

 URT 7 

TE QUERRÉ SIEMPRE  
(VIAGGIO IN ITALIA; ITALIA; 1954; 80’) 
> 
Ingalaterrako bikote ezkondu bat Italiara joan da, Napolitik 
hurbil herentzian jasotako etxe bat saltzera. Londresko girotik 
urruntzean eta bestelako paisaia eta mundua topatzean, bikoteak 
sentimendu ahaztuak bizi ditu, hala nola jelosiak eta erresumina. 

Filmak modernotasunaren hasiera ekarri zuen zinemara. 
Zinemaren historiako filmik onenetako bat da. Rosselliniren 
lan gailena eta bere bikotekide protagonistaren interpretazio 
nagusia. Filmaren eragina Pedro Almodóvarren Los abrazos 
rotos laneraino iritsi da.

 NAFARROAKO FILMOTEKAREN AURKEZPENA

 URT 14 



  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.  
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ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK

LAS CHICAS DEL CALENDARIO (CALENDAR GIRLS) 
NIGEL COLE. ERRESUMA BATUA. 2003. 108’. KOMEDIA DRAMATIKOA. 
EGIAZKO GERTAKARIETAN OINARRITUA 
> 
Ingalaterrako herri txiki bateko Emakumearen Institutuan 
makrame egiten dute eta kalabazinez mintzatzen dira. Institutuko 
emakume talde batek dirua bildu nahi du kausa on baterako, baina 
tarta edo bizkotxo lehiaketa bat antolatzea baino ideia berritzaileago 
bat bururatu zaie. Biluztuko dira. Horratx emakume-zinemaren 
film klasiko bat, ikusi beharrekoa; guk filma berrikusiko dugu, 
denbora-tarte ona pasatzeko eta gogoeta egiteko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA  SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 ABE 12  ABE 20 

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  

ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK

MARY POPPINS 
ROBERT STEVENSON. AEB. 1964. 140’. KOMEDIA MUSIKALA. 
GENERO FANTASTIKOA 
Eguberrietako saio berezia 
> 
Ingalaterra, XX. mendearen hasiera. Neska gazte 
haurtzain ezkongabe eta independente bat, 
Mary Poppins, etxe batean hasi da lanean. Etxeko 
jauna bankaria da eta denbora oso larri dabil beti; 
etxekoandrea, berriz, sufragista ero eta alaia da. 
Jausgailu erako euritakoarekin, eta irudimena, magia 
eta umore ona baliaturik, emakumeak Banks familiaren 
bizitza aldatuko du. Aukera paregabea da Disneyren 
1964ko klasiko hori pantaila handian ikusteko, betiere 
Zinemako emakume heroiak ekimenaren begirada 
bereziarekin. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 ABE 27 

 17:30

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  

LOS LIMONEROS (ETZ LIMON) 
ERAN RIKLIS. ISRAEL. 2008. 106’. DRAMA. EGIAZKO GERTAKARIETAN 
OINARRITUA  
> 
Salma alargun palestinarra da eta auzi bat dauka 
Israelgo Defentsa ministroarekin. Palestinaren eta 
Israelen arteko mugan dauka etxea, eta limoiondo zelai 
bat dauka mugakide. Agintariek zuhaitzak moztea 
erabakiko dute, Defentsa ministroarendako eta haren 
senideendako mehatxua direlakoan. Salmak, orduan, 
auzibideari helduko dio bere limoiondoak salbatzeko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA  SANDUZELAIKO CIVIVOXA
 URT 16  URT 24 

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  
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IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN
IRISGARRITASUN UNIBERTSALAREN PROGRAMA. RETINA NAVARRAREKIN 
ELKARLANEAN. 

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN

ZABALGUNEAZ MINTZO. II. ZABALGUNEKO HARRESIAK. 
ERREGINAREN BASTIOIA EU   
> 
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

 ABE 15 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

  HITZALDIAK  >>  ENSANCHE I ZABALGUNEA

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN

‘HANDIA’ 
ZUZENDARIAK: JON GARAÑO ETA AITOR ARREGI. ESPAINIA. 2017. 114 
MINUTU.  EZ DA GOMENDAGARRIA HAMABI URTETIK BEHEKOENDAKO 
> 
Lehen Karlistaldian borrokatu ondoren, Martin 
Gipuzkoako bere sortetxera itzuli da, baserrira. Bere 
harridurarako ohartzen da anaia txikia, Joakin, ohi 
baino askoz ere luzeagoa dela. Jende guztiak Lurreko 
gizonik handiena ikusteagatik ordaindu nahi izanen 
duela sinetsirik, bi anaiak Europan barna ibiliko dira 
batera eta bestera. Anbizioak, diruak eta ospeak betirako 
aldatuko dute familiaren patua. Oinarrian egiazko 
gertakariak daude. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 ABE 21 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

C’EST LA VIE 
ZUZENDARIAK: ÉRIC TOLEDANO ETA OLIVIER NAKACHE. FRANTZIA. 
2017. 115 MINUTU. EZ DA GOMENDAGARRIA ZAZPI URTETIK 
BEHEKOENDAKO 
> 
Arduradunei esku artetik joan zaie Frantziako XVIII. 
mendeko gaztelu batean antolatutako luxuzko ezkontza 
bat. Arduradun nagusia Max da, ezkontza-antolatzailea; 
oraingo honetan, maila altuko ospakizuna da, non eta 
gaztelu batean. Ematen du den-dena ongi apailatua 
dagoela ezteia arrakastatsua izateko: zerbitzariak, 
orkestra, menua, DJa et lore apaingarriak, baina 
uneoro trabak sortzen dira eta, ondorioz, emaitza ia 
hondamendia da. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA 

 URT 11 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

  FILM-EMANALDIAK >>   
 
AUDIO-DESKRIBAPENEKO SISTEMADUN DVDA  
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NERABETASUNA 
HITZALDIAK

NUTRIZIO HEZKUNTZA 
HITZALDIAK

HEZIKETA ETA 
NERABETASUNA 
HITZALDIAK

ELIKADURA MENOPAUSIAN 
> 
Saio honetan mintzagai 
izanen dugu zertan datzan 
menopausia, nola eragiten 
duen gorputz osaeran 
eta horrek zer aldaketa 
fisiologiko dakartzan. 
Egoera hori elikaduraren eta 
ariketaren bidez kontrolatu 
ahal izateko oinarriak 
ezartzeaz gain, azalduko 
dugu zer egin daitekeen 
sintomak murrizteko. 
Azkenik, elikadura-osagarriei 
buruzko ebidentzia 
zientifikoez mintzatuko gara 
eta, haiek nola erabili, egokia 
bada.   

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

 SILVIA URIARTE ETA MARÍA 
GARCÉS. GUT NUTRICIÓN  

 ABE 13 

 19:30

 Sarrera doan, edukiera bete arte

ARRISKU KARDIOBASKULARRARI 
AURREA HARTZEKO ELIKADURA 
> 
Aipatuko dugu gure bizimoduko 
zer alderdi izan behar ditugun 
kontuan arrisku kardiobaskularrari 
aurrea hartzeko, gure egunerokoan 
zer egin behar dugun azalduz: 
gauza erraz eta praktikoak, betiere. 
Osasun kardiobaskularrean eragina 
duten alderdi garrantzitsuenez 
mintzatuko gara eta, halaber, 
ikasiko dugu zer estrategia erabili 
eta zer aldaketa egin behar 
ditugun gure bizimoduan huraxe 
prebenitzeko. Azkenik, osasun 
kardiobaskularrean eragina duten 
gaixotasunak ere aipatuko ditugu. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA 

 SILVIA URIARTE ETA MARÍA GARCÉS. 
GUT NUTRICIÓN  

 URT 17 

 19:30

 Sarrera doan, edukiera bete arte

NUTRIZIO 
HEZKUNTZA 
HITZALDIAK

NERABEZAROAN AURKEZTEN DIREN AFERA: 
NOLA AURRE EGIN? EU  
> 
Hiru dira, gaur egun, gurasoie kezkatzen gaituen afera: sexualitatea, 
drogak eta tresna digitalak. Hori da tailer honetan hausnartuko duguna 
gure seme-alabak bere garapenean hobeto laguntzeko.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA 

 MIREN CÍA

 ABE 19 

 19:30

 Sarrera doan, edukiera bete arte

HITZALDIAK
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KULTUREN ARTEKO 
BIZIKIDETZA-ZIKLOA

RAÍCES 
EMANALDIA: FILM LABUR DOKUMENTALA
Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketarako Zuzendaritza 
Nagusiarekin elkarlanean. 
> 
Raíces izenburuko dokumentala emanen 
da (15:25 minutuko iraupena) eta, 
ondotik, solasaldia eginen migranteen 
esperientziaz eta doluaz lanaren 
egile Andy Luis Escandón Rojas 
zuzendariarekin. Halaber, Saharaz azpiko 
eta Magrebeko pertsona migratuak 
egonen dira. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 13 

 12:30 
GIZARTERATZE-KO ETA ANIMAZIO 
SOZIOKULTURALEKO IKASLEENDAKO

 18:00 
JENDE GUZTIARENDAKO

 Doan. Aurrez izena emanda

MUGAK ETA EUROPAKO MIGRAZIO ETA ASILO 
ITUN BERRIA 
HITZALDIA
CEAR erakundearekin elkarlanean 
> 
Foro hau migrazioak Espainian 
zertan diren aztertu eta haiei buruz 
eztabaidatzeko aukera da. Aztergai eta 
eztabaidagai, halaber, bai Europako 
migrazio eta asilo itun berria, bai mugen 
egungo egoera.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 NURIA FERRÉ, ABOKATUA, INTZIDENTZIA 
ALORREKO IKERLAN ETA AZTERLANEN 
ARDURADUNA. ERREFUXIATUARI LAGUNTZEKO 
ESPAINIAKO BATZORDEA (CEAR).

 ABE 14 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

    Doan. 
        Aurrez izena emanda.  

KULTUREN ARTEKO 
BIZIKIDETZA-ZIKLOA

IRAKURKETA TALDEAK

KULTURARTEKO KONTAKIZUNEN SARI BANAKETA 
> 
Sari banaketa “Nafarroa koloretan” kulturarteko 
ipuin ilustratuen lehiaketa irabazi dutenei, Migrazio 
Politiketarako Zuzendaritza Nagusiak antolatua.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 15 

 12:00

 Doan. Aurrez izena emanda

MIRADAS: EL VIAJE QUE COMIENZA EN LA LLEGADA 
DOKUMENTALA ETA SOLASALDIA
Zakan Sozial elkarlanean 
> 
Bideo dokumentalak erakusten du zer-nolako 
errealitatea bizi duten neska-mutil migranteek 
Nafarroara iristen direnean eta, halaber, prozesuan 
zehar topatzen dituzten profesionalak. 

Haien eskutik, erabateko gizarteratzea lortzeko 
behar dituzten laguntzak ezagutuko ditugu, 
bai eta zer espektatiba eta traba dituzten ere. 
Nafarroako gizarteari helarazten zaion mezuak 
estereotipoak hausten ditu, begirada profesionalean 
eta objektiboan oinarriturik, zer egoerari aurre 
egin behar dieten ikusarazteko balio dutenak,  
gizarteratzeko eta herritar gisa parte hartzeko 
aukerak sustatze aldera.

Bideo dokumentalaren ondotik, mahai ingurua 
izanen da: “herritar parte-hartzea gazte migranteen 
erabateko gizarteratzea lortzeko”. Hainbat 
lekukotasun eta esperientzia aurkeztuko dira, 
herritarrek harrera eta gizarteratze prozesuetan 
egiten duten ekarpen bereizgarria erakusteko.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 16 

 19:00 FILM-EMANALDIA 
19:30 SOLASALDIA

 Doan. Aurrez izena emanda

KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZA-ZIKLOA
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ARGAZKIA: SERGI CAMARA



IRAKURKETA TALDEAK
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KULTUREN ARTEKO BIZIKIDETZA-ZIKLOA

GABONETAKO SUKALDARITZA-LANTEGIA
Rosa de Bulgaria Elkartearekin elkarlanean 
> 
Zatoz Bulgariako plater tipikoak ezagutzera eta 
prestatzera, baita haien kultura eta ohiturak 
ezagutzera ere.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ABE 16 

 19:00

 8 leku

 2 €. 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.

 ZABALDUZ, GIZARTE EKIMENEKO KOOPERATIBA

 KONDESTABLE CIVIVOXA  MENDILLORRIKO CIVIVOXA 
 ABE 15  URT 26 

 18:30 - 20:00

 15 leku

 Doan. Aurrez izena emanda

IRAKURKETA TALDEAK

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

 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

 ABE 15 
URT 19 

 11:00 - 12:00

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda
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  ZABALGUNEKO CIVIVOXA >>  
 
‘IDAZTEN DUDAN HITZARI 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

 URRIA > EKAINA

  ITURRAMAKO CIVIVOXA >>  
 
 ‘ESTAFETA JACOBEA’-KO 
AZALAK, NAFARROAKO 
DONEJAKUE BIDEAREN 
ADISKIDEEN ELKARTEAK 
PLAZARATUA 
> 
Erakusketan ikusgai dira 
‘Estafeta Jacobea’ buletin-
aldizkariaren urteko 30 
zenbaki berezietako azalak, 
Nafarroako Donejakue 
Bidearen Adiskideen 
Elkarteak plazaratua.

Elkartearen 35. urtemuga 
dela eta. Aldizkarien 
eduki guztiak webgunean 
daude eskuragai: ‘www.
caminodesantiagoennavarra.
es’.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 AZAROAREN 30ETIK 
URTARRILAREN 7RA

  SANDUZELAIKO CIVIVOXA >>  
 
URTARRIJAZZ: 5 URTE BAINO GEHIAGO  
> 
UrtarriJAZZ programa monografikoaren bost 
edizioen ondotik, Sanduzelaiko Civivoxean 
erakusketa bat dago ikusgai; funtsean, argazkiak 
dira, tokiko jazza ardatz duen ziklo ospetsuaren 
edizio guztietan hartuak. Kontzertuen, 
interpreteen, hitzaldien eta hizlarien argazkiak; 
liburu erakusketa eta aurkezpena; afixak, flyerrak 
eta esku-orriak. 

Halaber, gune bat gordeko da aurtengo edizioan 
ateratzen diren irudiak ikusgai jartzeko, 
UrtarriJAZZ ekimenaren 6 urteak osaturik.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 URTARRILAREN 10ETIK 31RA

ALICIA OTAEGUIREN INSTALAZIO 
ARTISTIKOA ‘KOLOREAK BOTILARATZEN’
> 
Arte proiektu soziala da, 
ingurumenari lotua, desgaitasun 
intelektuala edo garapenekoa 
duten pertsonek egina. Guztiak 
ere TASUBINSAko zentro 
okupazionalean ari dira.   

Plastikozko 3.200 botila marruskatu 
erabili dira instalazioa ontzeko, bai 
eta elikadura arloko plastikoko poltsa 
zatikatuak ere. Lana bi helburu 
lotzearen emaitza da: batetik, jendea 
plastikoaren erabilera arduratsuaz 
sentsibilizatzea eta ingurumena 
zaindu beharraz kontzientziatzea, 
eta bestetik, desgaitasun intelektuala 
duten pertsonek egin ditzaketen 
lanei ikusgaitasuna ematea.

 ITURRAMAKO CIVIVOXEKO KANPO-
FATXADA

 ABENDURA ARTE

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

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABENDUAREN 
16TIK 18RA

ERAKUSKETAK

ERAKUS-
KETAK
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  JUSLARROCHAKO CIVIVOXA>>  
 
EXTREMADURAKO ARGAZKIAK  
– HOGAR EXTREMEÑO EN NAVARRA 
> 
Extremadurako argazki-erakusketa, 
Hogar Extremeño en Navarra elkarteak 
koordinatua.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 ABENDUA

  MENDILLORRIKO CIVIVOXA >>  
 
‘ERRESILIENTZIA ISTORIOAK’ 
> 
 ‘Elikadura osasuna da, elikadura 
garapena da’ eta ‘Erresilientzia 
istorioak’ garapenerako lankidetza 
proiektuen erakusketa ibiltaria da, 
Infancia Sin Fronteras elkarteak 
apailatua. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ABENDUA

  MILAGROSAKO ETA ITURRAMAKO CIVIVOXA >>  

' 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.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA              ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ABENDUA                     URTARRILA

Abenduan eta urtarrilean, Civivoxeko erakusketa-guneetan talde, elkarte eta 
herritar erakundeen proposamenak jarriko dira ikusgai.

CIVIVOX 
GUNE 
IREKIAK


