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010 Udal argibide-bulegoa 
www.pamplonaescultura.es/eu
www.pamplona.es/eu

  facebook.com/irunakulturada
  @irunakulturada

Lege-gordailua: NA 2505/2009

CONDESTABLE I KONDESTABLEA

Kale Nagusia, 2
Iruña 31001 
948 224 249

Nafarroako Blanca pl., 9
Iruña 31004 
948 232 888

ENSANCHE I ZABALGUNEA

Eskirotz kalea, 24
Iruña 31007
948 366 655

ITURRAMA

Maiteminduen pas., 37
Iruña 31014 
948 132 190

JUS LA ROCHA I JUSLARROCHA



Jose Vila eskola. Taxoare kalea, zk.g.
Iruña 31006 
948 292 802

MILAGROSA I ARROSADIA

Sarriguren kontzejuaren kalea, 3 
Iruña 31016
948 164 114

MENDILLORRI

Gortari doktorearen plaza, zk.g.
Iruña 31012
948 136 400

SAN JORGE I SANDUZELAI



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 batean 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 
otsailak 1a baino lehen egin behar 
da, eta zozketa otsailaren 2an 
eginen da.

PREZIOAK ETA 
 ORDAINTZEKO ERAK  
>
Iruñeko Udalaren 'Udalak edo 
haren erakunde autonomoek 
antolatutako hezkuntza, 
kultura, kirol, gizarte edo 
osasun sustapeneko ikastaro eta 
jardueretan sartu, izena eman 
edo matrikulatzeagatik ordaindu 
beharreko prezio publikoak 
arautzen dituen araua' (10. araua).

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

SARRERA JARDUERETAN 
>
Aldez aurretik izena eman behar 
diren jardueretan QR kodea 
irakurrita sartuko da. Kode hori 
posta elektronikoan jasoko da izena 
ematean.

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.

INFORMAZIOA



ÍNDICE

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. 

HAUR ETA 
FAMILIENDAKO 
PROGRAMAZIOA

MAKER GUNEA

ARTE BIZIAK

ZINEMA

HITZALDIAK

PROIEKTU PARTE-
HARTZAILEAK

ERAKUSKETAK

8-27 
 

28-29

30-49 

50-53

54-59

60-63

64-65

AURKIBIDEA

DATAK ORDUTEGIA ASTEKO EGUNAIRAKASLEA
+ ARTISTA

PREZIOA
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2 OSTEGUNA
19:00 Kondestablea
Sylvia Plath. 
Horizontaltasunaren 
dohaina (Lidia Caro Leal)

> 56 - Hitzaldia

4 LARUNBATA
11:30 Iturrama
Heriotzaren paisaia 
Nafarroan Erdi Aroan
> 46 - Bisita gidatua

18:30 Sanduzelai
Hai, la pescadora de 
sueños
> 10 - Familiendako 
antzerkia

6 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Nomadland
> 50 - Zine-foruma  

7 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde
barneratzailea 
> 62- Irakurketa-taldea

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

10 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Esferen mosaikoa
> 23 - Anai-
arrebendako lantegia

17:30 Milagrosa
Superheroien 
giltzatakoak  
> 26 - Haurrendako 
lantegia

19:00 Iturrama
Heriotzaren ikonografia 
Erdi Aroan
> 46 - Hitzaldia
 

11 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Chocolat Sand
> 18 - Umetxoendako 
lantegia

11:00 Iturrama
Inaute-maskarak   EU
> 21 - Familiendako 
lantegia 

11:30 Iturrama
Heriotzaren paisaia 
Nafarroan Erdi Aroan
> 46 - Bisita gidatua

12:00 Milagrosa
Ikasi Magia Marcos 
Magoarekin
> 11 - Haurrendako 
lantegia

OTSAILA
12:30 Sanduzelai 
Una carta mágica
> 10 - Magia

17:30 Kondestablea
Tukan mugikorra
> 24 - Haurrendako 
lantegia

18:00 Milagrosa
Ikasi Magia Marcos 
Magoarekin
> 11 - Haurrendako 
lantegia

18:30 Sanduzelai   EU
Gutun magiko bat
> 10 - Magia

13 ASTELEHENA
19:00 Iturrama
Edizio genomikoa: 
Gizartearen etorkizuna?
> 59 - Hitzaldia  

19:30 Kondestablea
Biolin eta piano bikotea 
(Alexis Hatch eta 
Natalie Achawamova)
> 30 - Kontzertua

14 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Nomadland 
> 50- Zine-foruma

19:30 Milagrosa
Heldu bizitza 
osasungarriari
> 58- Hitzaldia

15 ASTEAZKENA
17:00 Juslarrocha
Imajina ezazu paseatzen
> 29 - Maker proiektua

19:00 Iturrama
Dunkerque
> 53 -Zinema irisgarria

19:30 Kondestablea
Parisko soinua (Miguel 
Ayerra eta Amaia 
Zipitria)
> 31 - Kontzertua

16 OSTEGUNA
19:00 Kondestablea
Marosa di Giorgio: 
Xaman burua eta 
gaueko beste erritu 
batzuk (Mónica Ojeda)
> 56 - Hitzaldia

19:00 Iturrama
Osasun Globala: zergatik 
sortzen dira birus 
berriak?  
> 59 - Hitzaldia
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17 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Diseinatu eta sortu 
zeure bitxiak
> 20 - Familiendako 
lantegia 

17:30 Iturrama
Mundu ñimiño 
garraiagarriak 
> 27 - Belaunaldien-
arteko lantegia

19:00 Iturrama
Erdi Aroko gaien 
errezitaldia
> 47 - Kontzertua

19:30 Kondestablea
Dúo 2`Art (Natalia 
Sánchez eta Michel 
Reynoso)
> 31 - Kontzertua

19:30 Iturrama
Herio dantza
> 47 - Dantza 
ikuskizun proiekzioa

18 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Haur ipuinak birsortzea. 
Dinosauroei buruzko 
guztia
> 19 - Familiendako 
lantegia 

11:00 Iturrama
Inaute-maskarak
> 21 - Familiendako 
lantegia 

11:30 Iturrama
Heriotzaren paisaia 
Nafarroan Edi Aroan
> 46 - Bisita gidatua

12:00 Zabalgunea
Ikasi Magia Marcos 
Magoarekin
> 11 - Haurrendako 
lantegia 

 

12:00 Kondestablea
Sinestesia: musica 
margotzen dugu
> 33 - Familiendako 
lantegia 

12:30 Sanduzelai
Aro y milagros
> 11 - Magia

18:00 Zabalgunea
Ikasi Magia Marcos 
Magoarekin
> 11 - Haurrendako 
lantegia

18:30 Sanduzelai
Aroa eta miraiak   EU
> 11 - Magia

18:30 Kondestablea
El misterioso mundo de 
los sentidos
> 33 - Familiendako 
kontzertua

19 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Soinuaren lengoaia
> 41 - Kontzertua

20  ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Lady Bird
> 50 - Zine-foruma

19:30 Kondestablea
Synthèse Quartet  
(Saxofoi-laukotea)
> 31 - Kontzertua

19:30 Juslarrocha
Nerabezaroa laguntzeko 
jakin behar den guztia 
> 58 - Hitzaldia

21 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde 
barneratzailea
> 62 - Irakurketa-taldea

22 ASTEAZKENA
19:30 Kondestablea
Alaiz laukotea 
(Klarinetea, biolina, 
biola eta biolontxeloa)
> 32 - Kontzertua

19:30 Kondestablea
Iruña, XV. mendea. 
Hiria Batasunaren 
Pribilegioaren aurretik
> 55 - Hitzaldia

23 OSTEGUNA
19:00 Zabalgunea
Zabalguneko Harresiak 
III. San Nikolasko 
portaletik Ziudadelara
> 54 - Hitzaldi irisgarria

18:00 Juslarrocha 
Gizarte mentoretza 
lantegia
> 63 - Lantegia

19:00 Kondestablea
Marlen Haushofer: 
Mandarra bat eta katu 
bat besoetan (Eilsa 
Victoria)
> 57 - Hitzaldia

24 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Txinparta koloretsuak
> 23 - Anai-
arrebendako lantegia

19:00 Iturrama
Eristaingo margolanen 
eta Katalaingo 
eskulturaren 
interpretazio berriak
> 47 - Hitzaldia

19:30 - Kondestablea 
Érable boskotea (Bi 
biolontxelorako boskotea 
> 32 - Kontzertua

25 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
Baby Sferic
> 16 - Umetxoendako 
antzerkia

11:00 Juslarrocha
Bilduma ilustratuak. 
One red dot (David A. 
Carter)
> 22 - Familiendako 
lantegia 

11:30 Iturrama
Heriotzaren paisaia 
Nafarroan Edi Aroan
> 46 - Bisita gidatua

12:00 Kondestablea
Ipuin birtuosoak
> 17,45 - Kontu-kontaria

12:30 Mendillorri
Baby Sferic
> 16 - Umetxoendako 
antzerkia

17:30 Sanduzelai
Margotu zurean   EU
> 25 - Haurrendako 
lantegia

18:30 Sanduzelai
Lucero mágico
> 11 - Magia

28 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Lady Bird
> 50 - Zine-foruma
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1 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Heyboyheygirl
> 42 - Antzerkia

2 OSTEGUNA
10:00 Kondestablea
Errezeta inklusiboak
> 63 - Sukaldaritza 
lantegia

19:00 Juslarrocha
Podcast Mundua 
> 28 - Maker gune irekia

19:00 Iturrama
Ha llegado un inspector
> 42 - Antzerkia

3 OSTIRALA
19:00 Iturrama
Mariana Pineda
> 43 - Antzerkia

17:30 Milagrosa
Nire lehen belarritakoak
> 26 - Haurrendako 
lantegia

4 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Nire lehen belarritakoak
> 18 - Umetxoendako 
lantegia 

11:00 Iturrama
Harrizko kaktusak   EU
> 21- Familiendako 
lantegia   

11:30 Mendillorri
Ordaliak, epaiketak, 
errituak eta ohiturak 
Nafarroan
> 48 - Bisita gidatua

12:00 Milagrosa
Érase una vez un árbol
> 14 - Titirikontu 
kontariak

18:00 Zabalgunea
Érase una vez un árbol
> 14 - Titirikontu 
kontariak

5 IGANDEA
12:00 Kondestablea
Saxofoi-ensemblea
> 44 - Kontzertua

6 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Rompiendo las normas 
(Misbehaviour)
> 51 - Zine-foruma

19:30 Sanduzelai
Espedizioa arroila 
handira
> 60 - Hitzaldia eta 
dokumental proiekzioa

MARTXOA
7 ASTEARTEA

12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde
barneratzailea
> 62 - Irakurketa-taldea

19:00 Iturrama
Un marido de ida y vuelta
> 43 - Antzerkia

19:30 Sanduzelai
Zeharkaldia sherpa 
herrialdean
> 60 - Solasaldia-
Aurkezpena

8 ASTEAZKENA
19:30 Sanduzelai
Emakumeak, ibaia eta 
mendia
> 61 - Hitzaldia- 
dokumental proiekzioa

9 OSTEGUNA
10:00 Kondestablea
Errezeta inklusiboa 
> 63 - Sukaldaritza 
lantegia

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

18:00 Sanduzelai
Lan mentoretza lantegia
> 63 - Lantegia

19:00 Juslarrocha
Podcast Mundua
> 28 - Maker gune 
irekia

19:00 Iturrama
La obra que sale mal
> 43 - Antzerkia

19:30 Kondestablea
Emakume sortzaileak
> 34 - Mahai-ingurua

19:30 Sanduzelai
Mozambike eta 
Jordania, bizikletaz
> 61 - Hitzaldia - 
proiekzioa

10 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Marmolezko mihiseak
> 23 - Anai-
arrebendako lantegia

18:00 Kondestablea
Abestiak sortzea
> 35 - Musika sortzeko 
laborategia

19:00 Mendillorri
Erdi Aroko gaien 
errezitaldia
> 48 - Kontzertua

19:30 Mendillorri
Herio dantza
> 49 - Dantza ikuskizun 
proiekzioa

19:30 Sanduzelai
Izotzaren alabak
> 61 - Hitzaldia eta 
proiekzioa
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13 ASTELEHENA
19:00 Kondestablea
De creadora a creativa
> 36 - Sormen 
laborategia

19:00 Iturrama
La sirena varada
> 43 - Antzerkia

14 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai 
Rompiendo las normas 
(Misbehaviour) 
> 51 - Zine-foruma

19:00 Kondestablea
Eguneroko keinua. 
Narrazioa eta memoria, 
zinemaren sormenezko 
begiradaren bidez
> 37 - Zinema-
laborategia

19:00 Iturrama
Los miserables
> 43 - Antzerkia 

19:00 Milagrosa
Lantegia: nutrizio arloko 
etiketak
> 58 - Hitzaldia

15 ASTEAZKENA
19:30 Kondestablea
Batasunaren Pribilegioa. 
Erronkak eta ondorioak
> 55 - Hitzaldia 

16 OSTEGUNA
10:00 Kondestablea
Errezeta inklusiboak
> 63 - Sukaldaritza 
lantegia 

19:00 Juslarrocha
Podcast Mundua
> 28 - Maker gune irekia

19:00 Kondestablea
Celia Paul: Zertarako da
gorputz hau?
(Paula Bonet)
> 57 - Hitzaldia

17 OSTIRALA
17:30 Zabalgunea
Adarbakar unibertsoa
> 20 - Familiendako 
lantegia  

17:30 Iturrama
Aitatxi-amatxiren 
baratza artistikoa 
> 27 - Belaunaldien-
arteko lantegia

19:00 Kondestablea
Matrioskas.  
Las niñas de la guerra
> 37 - Zine-foruma

19:00 Mendillorri
Astokeriak eta 
astokizunak   EU
> 49 - Hitzaldia

18 LARUNBATA
11:00 Mendillorri
Urtaroak. Jaia 
> 19 - Familiendako 
lantegia  

11:30 Mendillorri
Ordaliak, epaiketak, 
errituak eta ohiturak 
Nafarroan
> 48 - Bisita gidatua

12:00 Milagrosa
Paperezko txotxongiloa 
"Elefante kolore 
anitzak"
> 15 - Haurrendako 
lantegia

17:00 Iturrama
Lantegi Sentsoriala
> 37 - Aktore-
esperimentaziorako 
laborategia

17:30 Sanduzelai
Akuarela irideszentea
> 25 - Haurrendako 
lantegia 

11 LARUNBATA
11:00 Zabalgunea
Txotxongilo-lantegia
> 15 - Haurrendako 
lantegia

11:00 Iturrama
Harrizko kaktusa 
> 21 - Familiendako 
lantegia 

11:30 Kondestablea
Masterclass flamenkoa
> 35 - Masterclass

11:30 Mendillorri
Ordaliak, epaiketak, 
errituak eta ohiturak 
Nafarroan
> 48 - Bisita gidatua

17:30 Kondestablea
Estanpatu 
serigrafia!    EU
> 24 - Haurrendako 
lantegia

18:30 Mendillorri
Blancanieves
> 12 - Familiendako 
antzerkia

20:00 Iturrama
Miren "a partes"
> 35 - Kontzertua

12 IGANDEA
19:00 Iturrama
Íntimo
> 35 - Ikuskizun 
flamenkoa
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MARTXOA
18 LARUNBATA

18:30 Mendillorri
Elmer Elefante
> 13 - Familiendako 
antzerkia

19:00 Kondestablea
Aritsta portátil (12+1)
> 38 - Formatu berriak

20:30 Kondestablea
Aritsta portátil (12+1)
> 38 - Formatu berriak

19 IGANDEA
11:00 Kondestablea
La vida en una maleta
> 38 - Esperimen-
tazio artistikoko la-
borategia

12:00 Kondestablea
Canciones al oído
> 39, 41 - Kontzertua

19:30 Iturrama
Freak
> 37 - Antzerkia

20 ASTELEHENA
18:00 Iturrama
Las mujeres perfectas 
(The stepfoodwives)
> 51 - Zine-foruma 

21 ASTEARTEA
12:00 Milagrosa
Irakurketa-talde
barneratzailea
> 62 - Irakurketa-taldea

23 OSTEGUNA
10:00 Kondestablea
Errezeta inklusiboak
> 63 - Sukaldaritza 
lantegia

18:00 Milagrosa
Lantegia de mentoría 
social
> 63 - Lantegia

19:00 Juslarrocha
Podcast Mundua
> 28 - Maker gune irekia

19:00 Zabalgunea
Telleriako portaletik 
Magdalenara. Argazki 
zaharrak, istorio 
zaharrak … 100 urte 
geroago
> 54 - Hitzaldi irisgarria

19:30 Iturrama
Poesia: Taupada 
hezigarria, soziala eta 
erakustaldi guneak
> 39 - Topaketa 
- Errezitala

24 OSTIRALA
17:30 Mendillorri
Lohi labainkorra
> 23 - Anai-
arrebendako lantegia

19:00 Mendillorri
Justiziaren eta ordalien 
irudikapenak
> 49 - Hitzaldia

19:30 Iturrama
Hegoak   EU
> 39 - Kontzertua

25 LARUNBATA
10:30 Mendillorri
Zer soinu egiten dute 
irudiek?
> 26, 52 - Haurrendako 
lantegia

11:00 Juslarrocha
La cinta (Adrien 
Parlange)   EU
> 22 - Familiendako 
lantegia 

11:30 Mendillorri
Ordaliak, epaiketak, 
errituak eta ohiturak 
Nafarroan
> 48 - Bisita gidatua

12:00 Kondestablea
Gutun bidezko ipuinak
> 17, 45 - Kontu-
kontaria

12:30 Mendillorri
La bibliotecaria en apuros
> 13 - Familiendako 
antzerkia
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18:30 Mendillorri
Liburuzaina estu eta 
larri   EU
> 12 - Familiendako 
antzerkia

26 IGANDEA
19:30 Iturrama
Gracias por haber existido
> 40 - Antzer-
ki ikuskizuna

27 ASTELEHENA
19:30 Iturrama
Tres hermanas
> 40 - Irakurketa 
dramatizatua

19:30 Juslarrocha
Nerabeei entzuteko 
artea 
> 58 - Hitzaldia

28 ASTEARTEA
18:00 Sanduzelai
Las mujeres perfectas 
(The stepfoodwives)
> 51 - Zine-foruma

29 ASTEAZKENA
19:00 Iturrama
Una canción irlandesa
> 53 -Zinema irisgarria

30 OSTEGUNA
19:00 Kondestablea
Gazte programatzaileak.  
Punto de vista jaialdia
> 52 - Zine-foruma

1 LARUNBATA
12:30 Mendillorri
Nahia y Neo. Una visita 
inesperada
> 14 - Familiendako 
antzerkia

12:30 Mendillorri
Nahia eta Neo. Ezusteko 
bisita  EU
> 14 - Familiendako 
antzerkia
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OTSAIL MAGIKOA

TÍTERES-
TXOTXONGILOAK

LEHEN HAURTZAROA

SARASATEREN ONDAREA 

HAURRENDAKO, 
FAMILIENDAKO ETA 
BELAUNALDI-ARTEKO 
LANTEGIAK
 
FAMILIENDAKO 
LANTEGIAK

HAUR LANTEGIAK

BELAUNALDIEN ARTEKO 
LANTEGIAK

>
Otsailean, ilusionistek, prestidigitadoreek eta suerte nahiz era guztietako 
magoek magia arloko hainbat saio, ikuskizun, lantegi eta show agerrarazi 
eta desagerraraziko dituzte, Civivoxeko jarduera-egitarauaren barnean. 4 
lantegi eta 4 ikuskizun, ilusioz egarri dabilen publikoaren gozamenerako 
(Haietako bi saio bikoitzean, euskaraz eta gaztelaniaz)

OTS 4-25 >>

IKUSKIZUNAK >>  

HAI. LA PESCADORA DE SUEÑOS
IKUSIZKO ANTZERKIA ETA MAGIA
>
Ipuin indigena da, magia, ikusizko 
antzerkia eta objektuak uztarturik. 
Jende guztiarendako lana da, testurik 
gabea, baina aukera musikal onarekin, 
jatorrizko abestiekin.

Haik eta haren tribuak (publikoa) 
irudimenaren itsasoan egindako 
itsasketa kontatzen du, Ikusizko 
metaforen eta magiaren bidez. Haik 
publikoa gonbidatuko du ametsezko 
bidaia horretan murgiltzera, 
abesbatza bat bezala, tarteka 
keinuen bidez eta tarteka kantuaren 
bitartez, protagonistari lagun eginik 
askatasuna lortu nahian egiten ari den 
abenturan. 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 GIRA MAGIC TALDEA

 OTS 4 

 18:30 

 3 urtetik+, heldu batek lagundurik 

 3 €. Aurrez izena emanda

OTSAIL MAGIKOA

GUTUN MAGIKO BAT 
/ UNA CARTA MÁGICA 
MAGIA SHOWA 
>
Bidaltzailerik gabeko gutun 
bat iritsi da Itzal magoaren 
eskuetara. Esaldi bakarra da 
haren edukia: Hautsi magia 
osatzen duen errealitatea. 
Ezinezkoa dena ulertzeko modu 
berri bat bilatzeko tenorea da; 
galdutako ilusiora magiaren 
bidez berriro iristeko modu bat. 

Familia guztiarendako magia-
antzerki ikuskizuna da. Uneaz 
gozatzera gonbidatu nahi 
ditu haurrak eta helduak, eta 
egunerokotasunaz gogoeta 
egitera, helduak. Gozatzea jolasa 
baita. Josta gaitezen! 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 MAGO ITZAL MAGOA

 OTS 11 

 12:30 
18:30 EU  

 4 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 1 €. Aurrez izena emanda
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AROA ETA MIRARIAK/ ARO Y MILAGROS 
MAGIA SHOWA 
> 
Haur eta familiendako magia-ikuskizun 
fresko eta dotorea.

Esperimentu benetan magiko honetan, 
Asier Kidamek bere azken sorkuntza lanak 
erakutsiko dizkigu. Umoreak eta soinu-banda 
zaindu batek inguratuta, publikoak mirari 
txikiak bizitzeko aukera izanen du: botere 
handiak dituen uztai bat, ardi jostalariak…, bai 
eta magia egiten duen pelutxe bat ere. 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 ASIER KIDAM MAGIC

 OTS 18 

 12:30
 18:30  EU  

  3 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 1 €. Aurrez izena emanda

OTSAIL MAGIKOA

LUCERO MÁGICO
MAGIA SHOWA
> 
Zenbait gautan zerura begiratu eta argizagien 
dirdira handia eta koloretsua ikusiko dugu. 
Magia-show familiar eta inklusibo honetan, 
besaulki-patioa zeru bihurtuko da, eta 
ikusleak, berriz, izar, beren magiarekin denak 
dirdirka. Magia parte-hartzailea, ustekabez, 
emozioz eta maitasunez betea. 

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 MARCOS MAGOA

 OTS 25 

 18:30

 4  urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 1 €. Aurrez izena emanda

LANTEGIAK >>  

IKASI MAGIA MARCOS MAGOAREKIN
> 
Magian hasteko lantegia da. Haurrek diseinatu, eraiki eta 
entseguak egin eta gero, bi truku zoragarri egiten ikasiko 
dute. 

Lantegia bukatzean, mago-diploma bana emanen zaie eta 
lantzen duten trukua eramanen dute etxera.

 MILAGROSAKO CIVIVOXA  ZABALGUNEKO CIVIVOXA

   OTS 11 

 12:00-13:00   6-8 urte
          18:00-19:00   9-12 urte

 2 €. Izena eman ondotik, zozketa.

   OTS 18 

 12:00-13:00   6-8 urte 
         18:00-19:00   9-12 urte 

 2 €. Izena eman ondotik, zozketa. 
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TÍTERES-TXOTXONGILOAK

> 
Martxoan Civivox sarean haurrentzat eginen diren jarduerek txotxongiloak izanen dituzte 
ardatz.  Mendillorriko Civivoxean 4 ikuskizun emanen dira euskaraz eta gaztelaniaz, haur eta 
helduen gozagarri. Milagrosako eta Zabalguneko Civivoxetan, berriz, txotxongiloak egin eta 
erabiltzeko bi lantegi eginen dira, bai eta TITIRIKONTU KONTARIAK saioa ere.

MAR 04 -API 01 

IKUSKIZUNAK >>  

EDURNEZURI
> 
Edurnezuri ipuin klasikoaren berrirakurketa honek 
objektu-antzerkiaren teknika erabiltzen du, kasu 
honetan lanparak eta argimutilak, txotxongiloen 
lana egiteko. Ikuskizuna bertso moldean ondua 
dago eta, haurrendako egokia ez ezik, publiko mota 
guztiendako ere bada. Azken buruan, ikuskizunak 
maitagarrien ipuina berrinterpretatu eta umorez 
nahiz poesiaz jantzi du.

Ohi duenez, taldeak umorea eta begirada poetikoa 
darabiltza, eta objektuei erabilera berezia eman 
eta pertsonaia bihurtzen ditu familia osoarendako 
gomendagarria den lan argitsu honetan. Kritika 
espezializatuak hainbat gauza nabarmendu ditu, 
hala nola soiltasun eszenikoa, testuen kalitatea, 
eszenaratzean erabili den trebezia, objektuen 
gaineko lan zehatza eta interpretazioaren kalitatea. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 LA CHANA TEATRO

 MAR 11 

 18:30

 6 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda.

TÍTERES-TXOTXONGILOAK
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TÍTERES-TXOTXONGILOAK

ELMER EL ELEFANTE
> 
 Elmer, Elmer y Wilbur eta Elmer y el Arcoíris 
album irudidunen bertsioa txotxongiloentzat.

Elmer ez da bere saldoko gainerako elefanteak 
bezalakoa. Sinesteko zaila dirudien arren, 
mila koloreko elefantea da: berdea, urdina, 
zuria, arrosa, horia eta beste. Ikaragarria! ezta? 
Elmerri, ordea, ez dio inolako graziarik egiten 
horrelakoa izateak; hobeki esan, kopetaraino 
dago ezberdina izateaz. Beraz, behin batean, 
saldotik ihes egitea erabaki eta erremedio 
bat bilatuko du gainerakoen kolore berbera 
izateko. Nola eginen ote du? Halaber, haren 
lehengusu Wilbur ezagutuko dugu, hau da, 
arras elefante irrigarri eta imitatzailea, eta 
ikusiko dugu zer gertatzen den ekaitzak jotzen 
duen egun batean ortzadarra kolorerik gabe 
gelditzen denean. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 EL RETABLO DE LA VENTANA

 MAR 18 

 18:30

 2 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda.

LIBURUZAINA ESTU ETA LARRI / LA BIBLIOTECARIA EN 
APUROS 
> 
Bazen behin… liburuzain bat. Baziren 
behin… gaizkile batzuk; egun batean, huraxe 
harrapatu eta beren ezkutalekura eraman 
zuten. Bazen behin… alkate bat; egun batean, 
gaizkileen eskutitz bat jaso zuen. Eta… baziren 
behin, ume batzuk, eta gaur bezalako egun 
batean, antzokira joan ziren istorioaren 
jarraipena ikustera.

Margaret Mahy Zeelanda Berriko idazlearen 
El secuestro de la Bibliotecaria kontakizunaren 
egokitzapena da txotxongilo-antzerkirako. 
Ipuinak liburuen garrantzia azpimarratzen 
du, bai eta haietan jasotzen den istorioen 
indar eraldatzailea ere. Pindelbum andereño 
liburuzainaren abentura kontatzen du, 
gaizkile batzuen ezkutalekuan eman beharko 
ditu hainbat egun, baina haiengan liburuekiko 
maitasuna piztuko du, bai eta irakur 
zaletasuna ere. 

Gus Marionetas taldeak gune eszeniko 
original eta dinamikoan aurkeztuko du 
lana: maleta batean. Hartan, ekintza garatu 
ahala, pertsonaiak agertuko dira, hainbat 
manipulazio-gune sortuta.   

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 GUS MARIONETAS

 MAR 25 

 12:30
 18:30 EU  

 3 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda.



TÍTERES-TXOTXONGILOAK
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NAHIA ETA NEO. EZUSTEKO BISITA /  
NAHIA Y NEO. UNA VISITA INESPERADA 
> 
Nahia neskatila berezi samarra da. Orain dela 
gutxi, familiarekin batera bizitokiz aldatu da  
eta giro berrira moldatzen saiatzen da nekez. 
Etxeko lorategian objektu bitxi bat agertuko 
da, eta haren barnean, are xelebreagoak diren 
ontzi-gidariak. Horren ondorioz, benetako 
adiskidetasuna zer den ikasiko dute bai Nahiak 
bai beti bere kasa dabilen Luna txakurtxoak, 
espazio sideraleko izakiekin abenturak, 
ametsak eta desioak partekatuta.

Antzezlanak era informalean jorratzen 
du gaia, abesti atseginak kantatuko dira, 
txotxongiloak liluragarriak dira benetan, 
argi beltzaren teknikari esker, eta 
eszenaratzea zaindua da; hori guztia ikusleen 
gozamenerako.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ROSA MARTÍNEZ TEATRO DE TÍTERES

 API 1 

 12:30
 18:30 EU  

 3 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 3 €. Aurrez izena emanda.

TITIRIKONTU KONTARIAK >> 

ÉRASE UNA VEZ UN ÁRBOL
> 
Zuhaitzak dira ardatz, beti literatur kulturari 
lotuak. Aldi eta alde orotan ugariak izan dira 
zuhaitzen gaineko elezaharrak, mitoak eta 
kontakizunak: hots, adibide argiak dira El 
olivo sorrera-kontakizun grekoa; La hoya de 
miel dentro del roble herri-ipuina edota El 
árbol inverso afrikar jatorrikoa. Guztiak ere 
gure paperezko antzerkitxoen, txotxongilo 
lauen eta zuzeneko marrazkien laguntzarekin 
kontatuko ditugu. 

  MANUEL ALIAGA, COLECTIVO HUMO

 MAR 4 

 12:00 ZABALGUNEKO CIVIVOXA
 18:00 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 4 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda



TÍTERES-TXOTXONGILOAK
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LANTEGIAK >> 

TXOTXONGILO-LANTEGIA
> 
Txotxongilo-antzerkian ikasten 
hasteko saio didaktikoa izanen da. 
Birziklapenaren oinarrizko printzipioak 
azaldu eta hainbat teknikatako 
txotxongilo-probak eginen dira 
(txotxongiloak taldeak berak ekarriak). 
Halaber, txotxongilo erabilerraz bat egin 
eta eszenaratze bat sortuko da agertoki 
txiki batean. 

 ZABALGUNEKO CIVIVOXA

 FERNANDO ARREGUI (GUS MARIONETAS)

 MAR 11 

 11:00-13:00

 5-10 urte , heldu batek lagundurik. 

 2 €. Izena eman ondotik, zozketa. 

PAPEREZKO TXOTXONGILOAK: ELEFANTE KOLORE ANITZAK 
> 
Lantegi ludikoa eta hezigarria izanen da 
ipuinetako gaiak jorratzeko moduko txotxongilo-
lantegi bat egiteko, birziklapen-teknikak erabiliz 
eta hainbat material baliatuz. Haurrek eta 
gurasoek txotxongilo bat edo batzuk sortzen 
ikasiko dute, baliabide erraz eta dibertigarriak 
erabiliz. Kasu honetan, Elmer koloretako elefantea 
izanen da erreferentziazko pertsonaia paperezko 
txotxongiloak egiteko, betiere Kraft paperezko 
poltsak, kartulinak, gometsak eta beste erabiliz. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 MARCELO ROCCA (EL RETABLO DE LA VENTANA)

 MAR 18 

 12:00-13:30

 3-7  urte , heldu batek lagundurik. 

 2 €. Izena eman ondotik, zozketa. 
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BABY ESFERIC  
> 
Izan nahi al duzu gure Lur planeta 
miragarriaren jaiotzaren lekuko zure 
umetxoarekin batera? Baby Esferic bidaia 
jostagarria da gure etxea berraurkitzeko 
eta, horren bidez, zirrarak geure baitan 
bizitzeko, gure umetxoen begiradapean. 
Bizilagun biribil jatorrak izanen ditugu 
abentura honetan bidelagun: medusa 
dotoreek itsas azpian murgilduko gaituzte; 
itsas dortokak bizitzaren zikloa erakutsiko 
digu; basoko erle biltzaileek lankidetzaz 
eta adiskidantzaz gozatuko dute eta, 
magiari esker, gure elurrezko panpina 
Artikoan biziberrituko da...

Geure buruarekiko eta hartu gaituen 
planetarekiko maitasuna eta errespetua 
dira ardatz; hazi hori emanen die 
lan honek gure umetxoei, hau da, 
etorkizuneko emakume eta gizonei.

Sortzailea eta zuzendaria: Aboon Teatre. 
Interpretazioa: Eduardo Telletxea eta 
Mei Samarra. Eszenografia: Eduardo 
Telletxea, David Mataró-Mímic eta Vega 
Virgili. Jantziak: Annie Wickaert. Musika: 
Aurora Martínez eta Mei Samarra. Argi-
diseinua: Estefano Razzolini. Ekoizpena 
eta banaketa: Aboon Teatre.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 ABOON TEATRE

 OTS 25 

 10:30
 12:30

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

 3 €. Aurrez izena emanda.
 Iraupena: 30’ + 10’ jolasgunea

LEHEN HAURTZAROA
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IPUIN BIRTUOSOAK 
> 
Sarasate bere garaiko biolin-jotzaile birtuosorik 
bikainetako bat izan zen eta haren ospea mundu 
zabalera hedatu zen. Zer ipuin entzun ziren 
gehien garai hartan? Zatozte eta kontatuko 
dizkizuet.

 KONDESTABLE CIVIVOXA 
PABLO SARASATE MUSEO-ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS

 OTS 25 
 

 12:00 

 4  urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

GUTUN BIDEZKO IPUINAK
> 
Trenaren txatxatxa hotsaren ariora, Pablo Sarasate 
jaunak musika-lanak konposatu zituen mundu 
zabaleko zoko-moko guztietan egindako bidaia 
ugarietan. Konposizio haietako bakoitzak istorio bat 
zuen atzean, eta Sarasatek haietako bakoitzaren berri 
ematen zien gutun bidez lagun eta senitartekoei. Gure 
Pablo maitea… zer kontatuko diguzu? 

 KONDESTABLE CIVIVOXA 
PABLO SARASATE MUSEO-ARETOA

 SERGIO DE ANDRÉS

 MAR 25 
 

 12:00 

 + 4  urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

SARASATEREN ONDAREA 
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LANTEGIAK: LEHEN HAURTZAROA ETA 
EBOLUZIO-LERROA 
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

HAURRENDAKO, FAMILIENDAKO ETA 
BELAUNALDI-ARTEKO LANTEGIAK
 

HAURRENDAKO, FAMILIENDAKO ETA BELAUNALDI-ARTEKO LANTEGIAK

>> Chocolat sand 
 
Elkarrekin egiazko zentzumen gune 
bat sortuko dugu, txokolatea gustukoa 
duten dastatzaileendako egokia. Hori 
usain ona! Etorriko al zara ezagutzera?  

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

 OTS 11 

 12 a 18  hilabete,  heldu batek lagundurik. 

>>  Etxeko buztina 
 
Buztinarekin eta lohiarekin jolastea 
gustuko baduzu, hau interesgarria 
irudituko zaizu. 

Zentzumenezko masa bat eginen dugu, 
etxekoa, normala iduri duena, baina bere 
kasakoa da oso, erabat independentea. 
Harekin arituko zara etengabe jolasean 
eta esperimentazioan. Osagaiak zain 
dituzu! 

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

 MAR 4 

 18 a 24 hilabete,  heldu batek lagundurik. 
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HAURRENDAKO, FAMILIENDAKO ETA 
BELAUNALDI-ARTEKO LANTEGIAK
 

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

>> HAUR IPUINAK BIRSORTZEA.  
      Dinosauroei buruzko guztia.  
 
Dinosauroak gustatzen zaizkizu eta 
gehiago jakin nahi duzu haiei buruz?  
Hobeki ezagutu baditugu, funtsezkoa 
izanen da behar bezalako habitata 
egitea zoriontsuak izan daitezen, 
hots, halako ibar harrigarri bat zu ere 
etengabe jolasean aritzeko. 

* Onena da familiek aurrez ipuina 
irakurtzea, halaxe nahi badute (ez da 
nahitaezkoa).  

 OTS  18 

>> URTAROAK. 
      Jaia  
Musika hotsak entzuten dira, eta 
dantza eta argiak ziurtatuak daude. 
Zergatik ospatu urtebetetzeko jai 
sorpresa bat? Jaiak izugarri maite 
ditugulako eta zu gure gonbidatu 
berezia izanen zarelako! 

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

 MAR 18 

HAURRENDAKO, FAMILIENDAKO ETA BELAUNALDI-ARTEKO LANTEGIAK
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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

>>Diseinatu eta sortu zeure bitxiak 
 
Diseinatu eta sortu zeure osagarriak 
gehien gustatzen zaizkizun kolore eta 
formekin. 

 OTS 17 

 6-12 urte, heldu batek lagundurik. 

>>Adarbakar unibertsoa
Ortzadarrak, hodeiak eta adarbakarrak 
moldeatuko ditugu girlanda apaingarri 
eder-ederra sortzeko. 

 MAR 17 

 3-6 urte, heldu batek lagundurik. 

FAMILIENDAKO LANTEGIAK

FAMILIENDAKO LANTEGIAK
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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

>> Inaute-maskarak /  
Máscaras de carnaval  EU

 
Kartoia eta eguneroko beste gai 
batzuk erabiliz, inaute-maskarak 
diseinatu eta eginen ditugu 
3D moldean, animaliengan 
inspiraturik. Aukeratu nola 
margotu eta apaindu maskarak, 
hainbat material eta teknikaren 
bidez, akabera pertsonala emate 
aldera. 

 OTS 11   EU   
OTS 18 

 

>> Harrizko kaktusa / 
 Cactus de piedra  EU

 
Apaindu zure etxea pieza oso 
bereziarekin. Lorontzi bat 
muntatuko dugu, harriz egindako 
gure kaktus bereziak paratzeko. 

 MAR 4   EU  
MAR 11 
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ARTE-LABORATEGIA FAMILIARTEAN.
BILDUMA ILUSTRATUAK 
> 
Familiendako lantegia da, elkarrekin 
sortu, imajinatu eta gozatzeko. Saio 
bakoitzean, artista baten mundu 
magikoan murgilduko gara, gure 
adierazmoldea eta komunikazio-
moduaren bila. 

 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

>> One red dot (David A. Carter)
 
Jolasean arituko gara ea aurkitzen 
ditugun orrialdeetako pop-up 
bakoitzean ezkutaturik dauden 
puntu gorri txikiak? Arte garaikidera 
hurbilduko gara, espazioan hiru 
dimentsioko piezak sortuz. 

 OTS 25 
 

>> La cinta (Adrien Parlange)   EU

 
Geure burua izar iheskor baten 
eskuetan uztea bezalakoa da La 
Cintari eustea, edo funanbulista bati 
eustea bezalakoa, sagu bat isatsetik 
atxikitzea edota suge bati miztotik 
heltzea bezalakoa. Liburuaren 
bizkar barnetik zintzilik dagoen 
zinta horiaren esanahia aldatzen da, 
ilustrazioaren arabera. Elkarrekin 
arituko gara jostetan, haren bidez 
lagun eta agertoki berriak eraikitzeko.

 MAR 25 
 

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

>> Esferen mosaikoa
 
Zeinen erraza 
den margotuz 
esploratzea! 
Oraingo honetan, 
eztainu gainean 
inprimatuko duzue, 
eta aztarnek ez 
zaituzte epel utziko. 
Eman eskua elkarri 
eta hasi hegan! 
Kito! 

 OTS 10 
 

>>Txinparta 
koloretsuak

Zer iruditzen 
zaizue koloretako 
zatitxo 
txinpartatsuak 
margotzea? 
Jauzi egiten dute 
eta zailak dira 
harrapatzeko, 
baina gure 
kristal magikoa 
lagungarria 
gerta dakizueke. 
Lau esku behar 
dira. Anaiarekin 
etorriko zara? 

 OTS 24 

>> Marmolezko 
mihiseak

Gure 
zentzumen-jolas 
gogokoenetako 
bat da! Hartu 
zuen pote apartsu 
koloretsuak! 
Paper zuriak 
irrikaz daude nork 
marmoleztatuko 
dituen zain. 

 MAR 10 

>>Lohi labainkorra
Lantegi honetan 
beti sortzen zaigu 
jostatzeko gogoa! 
Zer iruditzen 
zaizue lohi 
buztintsu bat egin 
eta hartan eskuak 
hondoratzen 
baditugu? Altxatu, 
heldu zure anaiari 
eta goazen! 

 MAR 24 

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

>> Tukan mugikorra 
 
Tukan artikulatu bat eginen dugu 
paperarekin. Eragin haren hegalei eta 
eramazu hegan! 

 OTS 11 

>> Estanpatu serigrafia!  EU  
 
Probatu paperezko marrazkiak 
inprimatzeko ia forma magiko hau! 
Harrituko zaitu! 

 MAR 11 

HAUR LANTEGIAK

HAUR LANTEGIAK
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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

>> Margotu zurean EU  
 
Zuraren berezko lerroak baliatuko ditugu 
eta, haien formei jarraituz, ilustrazio 
polita eginen dugu! 

 OTS 25 

>> Akuarela irideszentea 
 
Akuarela-paper beltzaren gainean 
margotuko dugu, hartan dirdira egiten 
duten margoekin. Zatoz efektu magiko 
hori esperimentatzera!

 MAR 18 

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

>> Superheroien giltzatakoak  
Giltzatakoak sortuko ditugu gure 
pertsonaiarik gogokoenekin. Zain 
dituzue, besteak beste, Amerika 
Kapitaina, Thor, Spiderman edo 
Ladybug.

 OTS 10 

>>  Nire lehen belarritakoak
Aukeratu gustukoen dituzun koloreak, 
egizu diseinu polit bat, ekin lanari eta 
sortu zeure belarritakoak!

 MAR 3 
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HAUR LANTEGIAK

ZER SOINU EGITEN DUTE IRUDIEK? 
> 
Zentzumenak lantzeko lantegi honetan, haurrek 
hainbat jolas eginen dituzte, soinuaren eta irudiaren 
artean dagoen lotura hobeki ulertzeko. Soinua, maiz, 
zinemaren dimentsio ahaztua baita. Lantegian, 
beraz, entzumena zolituko dugu agerikoaz haratago 
entzuteko eta, era berean, talde jarduerak eginen 
ditugu soinu-eraikuntzaren garrantziaz jabetzen 
hasteko. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 COLECTIVO DRAC MÀGIC 

 MAR 25 
 

 10:30 -12:30

 20 leku

 6-12 urte

 2€. Izena eman ondotik, zozketa



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.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 17:30 – 19:00

 14 leku (7 haur + 7 laguntzaile)

 4-8 urte, heldu batek lagundurik.

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

>> Mundu ñimiño garraiagarriak  
 
Elkarrekin alegiazko mundu 
txikiak sortuko ditugu gure 
irudimena dantzan uzteko. 
Munduak harrapatu eta marrazki 
txikietara ekarriko ditugu; 
marrazkiak, gero, etxera eramanen 
ditugu oroigarritako. 

 OTS 17 

>> Aitatxi-amatxiren baratza artistikoa  
 
Inoiz landu al dituzue zuen 
aitatxi-amatxirekin egoskariak, 
barazkiak eta fruta-arbolak? Ongi 
iruditzen zaizue haiekin batera 
labore dibertigarri bat sortu eta 
landatzea? Heldu zure amatxi 
edo aitatxiren eskuari; landareak 
hortxe daude nork bilduko eta 
margotuko dituen zain. 

 MAR 17 

BELAUNALDIEN ARTEKO 
LANTEGIAK
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BELAUNALDIEN ARTEKO LANTEGIAK
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 Doan. 
Aurrez izena emanda.  

 

 

PODCAST MUNDUA

MAKER MUSIKALA 
PROIEKTUA. IMAJINATU 
PASEATZEN

M
AK

ER
GU

NE
A

PODCAST MUNDUA
MAKER MUSIKALA LANTEGIAK

Ezagutu, gozatu eta sortu zure soinu-edukiak. Parte hartu 
irudimenezko eta sormenezko espazio batean, zure proiektu edo 
ideiak aurrera ateratzeko.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 IOSU MARTÍNEZ

 MAR 2
 MAR 9
 MAR 16
 MAR 23

  

 19:00-21:00

 Doan. Aurrez izena emanda 
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MAKER GUNEA

MAKER MUSIKALA PROIEKTUA
IMAJINA EZAZU PASEATZEN
> 
APAC (Asociación Puertas Abiertas para la Convivencia) elkartearekin 
elkarlanean eginiko proiektua

Migratuentzako garrantzitsuak diren lekuetan ibilaldiak eta ibilbideak 
hirian zehar. Aktiboki entzuteko teknikak erabiliz, leku horien soinu-
esentzia harrapatuko dugu. Edizio-teknikak erabiliko dira, hala nola 
collagea, oroimen-ariketa, etsipena eta errotzea.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 BITARTEKARIAK: COOPERATIVA ARTÍSTICA KATANGA. ZARYS FALCÓN ETA IOSU MARTÍNEZ

 OTS > API  - HASIERA OTSAILAREN 15EAN.

   

 17:00-20:00

 Doan. Aurrez izena emanda

MAKER 
PROIEKTUAK
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IME’22. IRUÑA MUSIKA 
EKINTZA

FEMKULTUR´23

POESIAREN 
MUNDU EGUNA ETA 
ANTZERKIAREN 
MUNDU EGUNA

IGANDEKO MUSIKAK

UNIBERTSITATE 
ANTZERKIAREN 
HAMABOSTALDIA 

SARASATEREN 
ONDAREA 

ERDI AROKO 
ANTZERKIA: 
ERRITUA, DRAMA 
ETA SOLEMNITATEA. 
HAREN AZTARNA 
NAFARROAN

IME’23. IRUÑA MUSIKA 
EKINTZA

KONTZERTUAK >>  

BIOLIN- ETA PIANO-BIKOTEA
Alexis Hatch

1995ean Los Angelesen jaioa, Alexis Reina Sofia Goi-mailako 
Musika Eskolako Biolin katedran ari da ikasten, 2020tik 
hona. Hiru urte zituela biolina jotzen hasi, Torontoko  Royal 
Conservatory kontserbatorioan ikasi (Kanada) eta, bertan, 
“Concerto Competition” saria eskuratu zuen. 10 urte zituela aritu 
zen lehen aldiz bakarlari orkestrarekin; Alacanteko Orkestra 
Sinfonikoarekin, hain zuzen ere. Orduz geroztik, hainbat 
herrialdetan aritu da bakarlari eta ganbera-talde batzuetako kidea 
izan da. 

Natalie Achawamova

Pragan 1999an jaioa, Natalie bost urterekin hasi zen pianoa jotzen. 
Pragako Musika Eskolan ikasi eta Maisutza bat dauka egina hiri 
bereko Arte Ederretako unibertsitatean. 2015eko urrian, inoizko 
pianistarik gazteenetako bat izan zen Varsoviako Chopin Piano 
Lehiaketan parte hartzen. Errezitaldiak eman ditu Europan, 
AEBn, Hego Amerikan eta Asian. 2020az geroztik, Reina Sofia 
Goi-mailako Musika Eskolako Piano Katedran ari da ikasten. 

Albéniz Fundazioarekin elkarlanean.

 ALEXIS HATCH (BIOLINA) ETA NATALIE SCHAWAMOVA (PIANOA)

 OTS 13 
  

 19:30 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

OTS 13-24   >>  
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PARISKO SOINUAK
(DÚO DE CLARINETE Y PIANO)
Miguel Ayerra

Miguel Ayerra klarinete-jotzailea 
Lizarran hasi zen musika ikasten, hau 
da, bere jaioterrian. Gero, Iruñeko 
Pablo Sarasate Kontserbatorioan 
ikasten jarraitu eta, 2015ean, gradu 
bukaerako saria eskuratu zuen. 
Hainbat ganbera-taldetako kidea 
izan da eta haiekin, beste ziklo 
batzuen artean, Donostiako Musika 
Hamabostaldian parte hartu du. 
Euskadiko Gazte Orkestrako kidea 
izan da 2016tik 2019ra bitarte, hau 
da, Musikenen Goi-mailako ikasketak 
bukatu zituen arte. Gaur egun, 
interpretazio-master bat ari da ikasten 
Hagako Royal Conservatoire-n.

Amaia Zipitria

Amaia Zipitria piano-jotzaileak 
Andoainen, Donostian, Baionan 
eta Rotterdamgo Goi-mailako 
Kontserbatorioan ikasi du. Espainiako 
Gazte Orkestra Nazionaleko kidea 
izan zen 1993tik 1998ra, eta orkestra 
askorekin aritu da lankidetzan. Era 
berean, pianista laguntzailea izan 
da Zakhar Bron-en biolin katedran, 
Madrilgo Reina Sofia Musika Eskolan. 
Gaur egun, biolontxelo eta klarinete 
errepertorioko irakaslea da Musikene 
Euskal Herriko Goi-mailako Musika 
Ikastegian eta Orfeoi Donostiarreko 
pianista. 

Klarinete- eta piano-bikoteak gai 
frantsesak ekarriko ditu programara, 
Parisen bizi eta han beren karrera 
garatu zuten konpositoreen lanek 
osatua: Poulenc, Devienne, Saint Saens 
edo Widor.

 MIGUEL AYERRA (KLARINETEA)  
ETA AMAIA ZIPITRIA (PIANOA)

 OTS 15 
  

 19:30 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

DÚO 2’ART (TXIRULA ETA PIANOA)
Natalia Sánchez Abad txirulari bilbotarrak eta 
Michel Reynoso pianista argentinarrak osaturiko 
bikotea da.

Bikoteetarako konposatutako ganbera-
errepertorioa publikoari erakutsi nahiak 
bultzaturik sorturiko taldea da. Bi interpreteen 
arteko lotura nagusia musika sentitzeko modua 
da eta, era berean, entzuleari emozioak eta 
sentsazioak transmititzeko beharra, soinu-
idealaren bilaketaren bidez. 

Honatx errepertorioan joko dituzten lanak: 
txirularako eta pianorako sonata, P. Hindemithek 
egina (1936); La maiorreko sonata, C. Franckek 
konposatua (1886), eta Joueurs de flûte lana, A. 
Rousselek ondua (1925).

 NATALIA SÁNCHEZ (TXIRULA) ETA MICHEL REYNOSO 
(PIANOA)

 OTS 17 
  

 19:30 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

SYNTHÈSE QUARTET (SAXOFOI-LAUKOTEA)
Laukote hau etorkizun handieneko ganbera-
taldeetako bat da egungo musikaren panoraman.  
Taldea Salamancan sortu zen. Taldekideek 
saxofoi-laukotearen alde egin zuten, aukerez  
beteriko proiektu sendo bat ondu nahian, eta 
horixe ari dira garatzen, duela hiru urtetik baino 
gehiagotik hona. 

Talde gazte honek hiru alderdi lantzen ditu: 
beste talde mota batzuetarako konposatutako 
errepertorioa saxofoi-laukoterako transkribatzea 
edo egokitzea; errepertorio klasiko tradizional 
frantsesa arakatzea; eta azkenik, sorkuntza-
lan berriak ontzea talde horretarako. Sari asko 
daude irabazita, eta estatuko nahiz nazioarteko 
areto handietan aritu dira, bai eta musikari arras 
ospetsuekin ere. 

AIEnRuta-Clásicos programarekin elkarlanean 

 SYNTHÈSE QUARTET: JAVIER VALERO (SAXOFOI SOPRANOA), 
ÁNGELA ROMERA (SAXOFOI ALTUA), ISMAEL ARROYO 
(SAXOFOI TENORRA) ETA RAÚL FLOX (SAXOFOI BARITONOA).

 OTS 20 
  

 19:30 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

IME’23. IRUÑA MUSIKA EKINTZA
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ALAIZ LAUKOTEA  
(KLARINETEA, BIOLINA, BIOLA ETA BIOLONTXELOA)
Alaiz Laukotea klarinetez eta hari-hirukotez 
osaturik dago, eta talde mota honetarako 
konposaturiko errepertorioa ezagutu, jo 
eta haren balioa nabarmentzea du helburu. 
Klarinetearen gozotasuna eta birtuosismoa, 
hariaren dotoreziarekin eta sotiltasunarekin 
baturik, den-dena maisu handien lanen bidez 
uztarturik. Horrek guztiak oso proposamen 
artistiko atsegin eta interesgarria sortzen du. 

Oraingo honetan, kontzertu iradokitzaile bat 
eskainiko digute, klasizismotik gaur egunera 
bitartekoa, Krommer, Crusell, Zemlinsky, 
Piazzolla eta gisako konpositoreen lanak 
emateko.

 ALAIZ LAUKOTEA : 
 MIKEL DONÁZAR (KLARINETEA), GARAZI ETXEANDIA 

(BIOLINA), MARÍA FERNÁNDEZ (BIOLA) ETA MISAEL 
LACASTA (BIOLONTXELOA).

 OTS 22 
  

 19:30 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

ÉRABLE BOSKOTEA  
(BI BIOLONTXELORAKO BOSKOTEA)
Parisko hiru anaia eta haurtzaroko bi lagun 
elkartu dira boskote honetan errepertorio 
berezia lantzeko: bi biolontxelorako kintetoa. 
Érable astigarra da frantsesez eta izen horren 
bidez haurtzaroa aipatu nahi dute, bai eta 
adiskidantzen luzapena ere. Planetaren eta 
materialen jasangarritasunaz kezkaturik, 
jotzen dituzten hari-instrumentuen astigarra 
laudatu nahi du boskoteak (haietako batzuk 
250 urtetik gorakoak), gauza iraunkorren 
oroigarri, jotzen duten musika ere iraunkorra 
den bezala. 

Kontzertuak ganbera-musikako bi lan 
nahitaezko proposatuko ditu: Boccheriniren 
op.13, 5. kintetoa eta Schuberten D.956 
kintetoa. Bi garai, bi herrialde eta bi estilo 
ezberdin, baina, batez ere, bi eginkizun 
ezberdin bigarren biolontxelorako, 
Boccherinik biolaren eginkizuna ematen 
baitio. Schubertek, berriz, erregistro 
baxua aberasteko erabiltzen baitu, bai eta 
biolontxeloaren melodiak goresteko ere. 

 ÉRABLE BOSKOTEA: 
 NICOLAS ÁLVAREZ (BIOLINA), PIERRE ÁLVAREZ 

(BIOLINA), MAITE ABASOLO (BIOLA), ÁNGELA 
ESCAURIAZA (BIOLONTXELOA) ETA ALEXANDRE 
ÁLVAREZ (BIOLONTXELOA)

 OTS 24 
  

 19:30 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

IME’23. IRUÑA MUSIKA EKINTZA
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HAUR JARDUERAK  >>  

IKUSKIZUNA
EL MISTERIOSO MUNDO DE LOS SENTIDOS
ABENTURA PIKTORIKO MUSIKALA
Gokan klarinete-laukotearen 
familiendako ikuskizun honetan, 
pintura eta musika lotzen eta batzen 
dira sinestesiaren magia erakusteko. 
Sinestesiak, izan ere, gure 
pertzepzioa irekitzen dio koloreak 
“entzuteari” eta soinuak “ikusteari”. 

Begoña Martínez Agorretak 
ondutako lan honek erakusten du 
margolan batzuk bildurik gelditzen 
direla Astro Piazzolaren Historia del 
tango lanak barne hartzen dituen 
piezetako karaktere musikaletan, 
irudietan islatuak gelditzen diren 
gogo-aldarteak transferituz.

 GOKAN QUARTET:
 BEGOÑA MARTÍNEZ AGORRETA, 

ALMUDENA IBÁÑEZ SANZ, USOA IRIARTE 
LAS ETA MIGUEL A. NUÑO VIGURIA

 OTS 18 
  

 18:30 

 5 urtetik +, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

LANTEGIA
SINESTESIA: MUSIKA MARGOTZEN DUGU
Imajinatzen al duzu koloreak sentitzea 
edo abestiak ahogozatzea? Sinestesiaren 
bidez, zentzumen bati eragiten 
dioten sentsazioek beste zentzumen 
batean eragiten dituzte efektuak. 
Lantegian, esperimentu bat eginen 
dugu: margotzen arituko gara, Gokan 
klarinete-laukoteak zuzenean jotzen 
duen musika entzuten den bitartean. 
Horretarako, gune bat eta une bat 
izanen ditugu eskura, irudimena eta 
zentzumen-esperientzia berez isurtzen 
uzteko.  

Zuzeneko musikaren eta haren soinuen 
nahiz erritmoen laguntzari esker, gure 
emozioak pinturaren bidez adieraziko 
ditugu. Horretarako, hainbat teknika 
artistiko landuko ditugu, bai banaka, bai 
taldeka. 

  ARIANE GARCÍA + GOKAN QUARTET

 OTS 18 
  

 12:00-13:00

 5  urtetik +, heldu batek lagundurik

 4 €. Izena eman ondotik, zozketa

IME’23. IRUÑA MUSIKA EKINTZA
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EMAKUME SORTZAILEAK
MAHAI INGURUA 
> 
Femkultur Jaialdiaren aurkezpena da. 
Bertan, sei sortzaile protagonistek sorkuntza 
garaikidean emakume gisa dituzten 
esperientziak kontatuko dizkigute; bakoitzak, 
betiere, bere berezitasunetatik eta arte 
ikuspegietatik. 

  PARTE-HARTZAILEAK: ALBA HEREDIA, MIREN, PAULA 
AMOR, ALICIA OTAEGUI, HELENA BENGOETXEA ETA 
NATALIA ECHEVERRÍA 
MODERATZAILEA: NEREA MADARIAGA

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 9 
  

 19:30 

 Doan. Aurrez izena emanda

MAR  9-19 
Diziplinarteko jaialdi honek emakumeen 
aldeko aldarria egin nahi du sorkuntza 
artistiko garaikidearen barnean, haien 
partaidetza aktiboa sustatze aldera, sortzaile 
artistikoak baitira. 

Femkultur jaialdiak hemen edota 
nazioartean ospetsuak diren bost emakume 
sortzaileri emanen dizkie ahotsa eta lekua. 
Sortzaileek beren lana eta sorkuntza-
prozesua nolakoa den azalduko dute 
sormenezko laborategi, arte-instalazio eta 
antzerki- nahiz musika-proposamenen 
bidez. Halaber, gogoeta eginen dute 
sorkuntza garaikidean duten esperientziaz.

Jaialdiak munta handiko gaiak izanen ditu 
aztergai, hala nola emakumearen aitortza 
kulturgintzan eta espazio publikoan, arte 
munduko rol generoak, berdintasuna 
artegintzan eta ekoizpen intelektualean, 
edota emakume artisten, zuzendarien, 
komisarioen, kudeatzaileen eta abarren 
ahalduntze profesionala.  

FEMKULTUR`23
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ALBA HEREDIA
MASTERCLASS FLAMENKOA 
DANTZA FLAMENKOA
Saio magistrala Alba Herediak 
emanen du. Flamenkoko leinurik 
garrantzitsuenetako batekoa da, 
Maya familiakoa, eta egungo dantza 
flamenkoaren irudi handietako bat. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 11 
  

 11:30 

 Doan. Aurrez izena emanda

ÍNTIMO
IKUSKIZUN FLAMENKOA
Íntimo ikuskizuna flamenkoaren 
eta gure arimaren sakonenean 
barneratzen da, sentimendu eta 
emoziorik ezkutatuenetaraino 
iritsita, baita gure barnean 
badirenik ere ez dakigun horietara 
ere. Sentitzen duguna bideratu 
eta gure emozioak mugimendu 
bakoitzean, nota bakoitzean eta 
intziri bakoitzean adierazten 
ditugu. Zuk ere ikuskizun hau bizi, 
ikusi, sentitu… behar duzu. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

  CÍA ALBA HEREDIA

 MAR 12 
  

 19:00

 3 €. Aurrez izena emanda. 

MIREN
ABESTIAK MIRENEKIN SORTZEA 
MUSIKA SORTZEKO LABORATEGIA
Mirenek bere ibilbidean abestiak konposatzeko 
erabili dituen formak eta teknikak erakutsiko dizkigu. 
Lehenik, garaje batean bere gitarrarekin. 

Gero, youtube-baseekin lan eginez eta estudio batean 
hainbat ekoizlerekin grabazioak eginez.  Eta gaur egun, 
bere home estudioan. Halaber, letrak sortzeko forma, 
errimak. 

Miren bere buruaz mintzatuko zaigu, bere ibilbideaz, 
eta lantegi praktiko bat eginen du, konposizioaren 
faseak zuzenean ikusteko. Publikoak, gainera, 
elkarreragiten ahalko du, eta agian, baita kantu bat 
konposatu ere. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 10 
  

 18:00 – 21:00

 Doan. Aurrez izena emanda

MIREN A PARTES
KONTZERTUA
Miren kantari donostiar bat da (1999), Bartzelonan 
kokatua, DIY (“Do It Yourself”) ikurtzat hartu duen 
belaunaldiko kidea. Haren musika harremanean dabil 
Lofirekin, Hip-Hoparekin eta Poparekin, oso espazio 
intimua eta pertsonala sortuta; haren entzuleak bertan 
egon daitezke, bertan pentsatu, hark eragiten dituen 
hitzen eta irudien artean kulunkatuta.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA
 AHOTSA: MIREN  
 BASEAK ETA GITARRA: QUILAVA

 MAR 11 
  

 20:00

 3 €. Aurrez izena emanda. 

FEMKULTUR`23
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NATALIA ECHEVERRÍA
DE CREADORA A CREATIVA
SORMENEZKO LABORATEGIA
Ikasi proiektu grafikoak hasieratik 
bukaerara gauzatzeko teknikak.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 13 
  

 19:00 – 21:00

 Doan. Aurrez izena emanda

DUALES
ERAKUSKETA 
>
DUALES erakusketa bikoitz hau simulatzen 
duen argazki-proiektu bat da, eta hartan 
garbi ikus daitezke bi irudi batean. 
Introspekzio-lanetik sortutako bi kontraste 
dira eta erdizka ikusten uzten dute 
erabaki txar baten aurretik dagoen egoera 
ziurgabea edo, aitzitik, ikaskuntza handi 
baten aurretik dagoena. Kolore minak dira 
zuriekin eta beltzekin… Ez dago argirik 
itzalik gabe. Pieza bakoitzean, badira elkar 
osatzen, zalantzan jartzen, bilatzen eta 
topatzen diren aurpegiak. Eta berriz ere 
galtzen dira. 

Segurtasunik eza, beldurra, erresilientzia 
eta adorea zutabeak dira, eta oinarrian 
mugimendu batzuk, jarrera eta begiradak 
dituzte. Esku estaltzaileak, esku erakusleak, 
esku hizlariak. Geure buruarekiko 
desadostasun bat balitz bezala, DUALESek 
hainbat gauza irudikatzen ditu, hala 
nola identitatea, barne borroka, indarra 
eta askotan emakume baten gorputza 
gobernatzen duen kontraesana. Nolako 
eragina duten hartzen ditugun erabakiek, guk 
geuk zenbaitetan gure buruari jartzen diogun 
benda, eta asertibo izaten ikasteko dugun 
adorea.

Estatikoaren mugimendua, isiltasun 
zaratatsua, eta batzuetan izateko arrazoirik 
ez duten baina etengabe egoten diren 
nahigabe horiek guztiak. Geure burua oso-
osorik onartzea.

Proiektu honek adierazten du nahi 
dugunaren eta nahi dugun ala ez ez 
dakigunaren arteko bidebanatze sentimental 
hori. Geure burua topatzeko bilaketa 
pertsonala da.

 KONDESTABLE CIVIVOXA
MAR 8 > 26

FEMKULTUR`23
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PAULA AMOR
LANTEGI SENTSORIALA
AKTORE-ESPERIMENTAZIORAKO LABORATEGIA
Ariketa sentsorialak erabiliko ditugu, 
interpretazio-teknika gisa, pertsonaiengana 
eta egoeretara hurbiltzeko. Tresna egokiak 
dira irudimena pizteko, eta irekiera nahiz 
jolasa errazteko. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 MAR 18 
  

 17:00 – 22:00

 Doan. Aurrez izena emanda

FREAK 
ANTZERKIA 
Emetasunari eta autoirudiari buruzko antzezlan 
soziala da, zuzenean antzerki sozialetik edan 
duena eta, orain, erreferentziazko testua dena 
sexualitateari ekiteko moduaz, erdi umorez erdi 
itxaropenik ezaz.

Testua Anna Jordanek idatzi du. Bi emakume 
ikuslearekin irudiak partekatzen dituzten 
ekitaldi intimu bat da. Zergatik bultzatu 
geure burua izan nahi ez dugun zerbait 
izatera iristeko? Zergatik onartu gure egoera 
batzuk, egiazki ihesi joan nahi dugunean? 
Zerk gertatu behar du mugak jartzeko? 
Paula Amorrek zuzendua, lana mintzo 
da ezarrita dagoen zerbaiten gainean 
borrokatzeko moduaz. Mintzo da geure burua 
kanpoaldearen aurrean ez ezagutzearen 
hutsuneaz. Atera nahi izateaz, baina, aldiz, 
kontrolik gabe aurrera egiteaz.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 ZUZENDARITZA: PAULA AMOR 
AKTOREAK: LORENA LÓPEZ Y LARA SERRANO

 MAR 19 
  

 19:30

 3 €. Aurrez izena emanda. 

HELENA BENGOETXEA
EGUNEROKO KEINUA. NARRAZIOA ETA MEMORIA, 
ZINEMAREN SORMENEZKO BEGIRADAREN BIDEZ
ZINEMA-LABORATEGIA
Zinema, istorioak kontatzeko ofizio gisa eta 
zineman islatutako eguneroko istorioen 
gisara. Zinemak narraziorako dituen aukera 
ugarietako bat ezagutzen saiatuko gara, 
zuzendarien sormenezko begiradaren bidez 
ezagutzera ematen diren eguneroko istorioak 
erakusteko.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 14 
  

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

MATRIOSKAS, LAS NIÑAS DE LA GUERRA 
ZINE-FORUMA 
Teresa, Alicia, Araceli eta Julia laurogeita 
hamarretik gorako lau xahar dira, itxuraz 
arruntak, baina sekulako bizitza dute atzean, 
deserrotzeak eta erbesteak markatua: 
Espainiatik Errusiara eta, gero, Kubara. 
Laurak ere bere kasa ikasiak eta eginak, eta 
beren ibilbidearen heroiak. Gosea, hotza eta 
gerra dituzte gogoan eta, horrekin batera, 
harrera egin zien etxe desagertuak eragiten 
dien malenkonia, ia ezagutzen ez duten 
lurraldearen urruntasuna eta, batzuek, amestu 
zutena ez den herrialde batera itzuli izana. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 ZUZENDARITZA: HELENA BENGOETXEA 
MUSIKA: PASCAL GAIGNE 
ARGAZKIA: IÑAKI ALFORJA

 MAR 17 
  

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

FEMKULTUR`23
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ALICIA OTAEGUI
BIZITZA MALETA BATEAN 
ARTEA ESPERIMENTATZEKO LABORATEGIA 
>
Maleta baten edukiak ez dira berdinak, zer helmuga 
dugun. Hau da, bidaiaren arrazoia zein den: 
aisialdirako bidaia, muturreko ihesa, derrigorrezko 
egoera, itzulerarik gabeko bidaia...

Laborategian, espedizio oso berezi batera zer 
eramanen genukeen aztertu, laburbildu, jolastu eta 
eztabaidatuko dugu, bai eta kontakizun bat eraiki 
ere: bidaia bat gure bizitzaren erdigunera.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 19 
  

 11:00 – 13:00

 Doan. Aurrez izena emanda

ARTISTA PORTÁTIL (12+1) 
FORMATU BERRIAK 
>
Formatu eszeniko berri hau hiru dimentsiotako 
erakusketa-proiektu baten baliokidea da, gehi 
laugarren dimentsio bat gehituta: hots, obraren 
beraren parte den artistaren dimentsioa, laugarren 
pareta hori hausten saiatuko dena publikoarekiko 
lotura estuaren bidez.

Pieza eszenikoak artistaren bizitzaren zati 
baten metafora izan nahi du, 12+1 maletaren 
bidez kontatua, lengoaia desberdinekin, betiere 
ordubeteko ikuskizunean sartzen dena: argia nekez 
ikusi ahal izanen duten proiektuen soberakina, 
horiek egiteko denbora mugatua, bere sorkuntza-
lan askoren inguruan dagoen ziurgabetasuna, bere 
baliabide guztien ahalik eta erabilerarik handiena, 
bere ingurune hurbilarekin partekatzeko beharra... 
Halabeharra izanen  da gaualdiko protagonista; eta 
sorpresa faktorea, bere aliatu nagusia.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 18 
  

 1º SAIOA 19:00

 2º SAIOA 20:30

 Doan. Aurrez izena emanda

FEMKULTUR`23
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POESIAREN MUNDU EGUNA ETA 
ANTZERKIAREN MUNDU EGUNA
MAR  19-27 >>  
Martxoaren 21ean Poesiaren Mundu Eguna 
ospatuko da eta, martxoaren 27an, berriz, 
Antzerkiaren Mundu Eguna. Hori dela eta, 
Civivox sareak egitarau berezia prestatu du bi 
ospakizun horiekin bat egiteko: kontzertuak, 
topaketa-errezitaldiak eta antzezlanak izanen 
dira, hain zuzen ere.  

CANCIONES AL OÍDO
KONTZERTU AKUSTIKOA 
> 
Ziurgabetasunak 
jotzen gaituen 
honetan, inoiz baino 
beharrezkoagoa da 
hurbiltasuna artearen 
bidez bilatzea, 
emozioekin zuzenean 
lotzeko. Hain zuzen 
ere, horixe lortzen du 
Mª José Hernándezek, 
ia halakorik proposatu 
gabe ere, bere 
ahotsaren beroa eta 
bere abestiei darien 
egia poetikoa baliatuz. 

 KONDESTABLE 
CIVIVOXA

 Mª JOSÉ HERNÁNDEZ

 MAR 19 
  

 12:00  

 + 18 

 Doan. Sarrera librea 
edukiera bete arte

POESIA: TAUPADA HEZIGARRIA, 
SOZIALA ETA ERAKUSTALDI 
GUNEAK
TOPAKETA-ERREZITALDIA 
> 
Topagune eta gogoetarako 
gune bat da, poesiak Iruñea 
alde honetan duen osasunaren 
eta taupadaren nolakoa 
atzematen saiatzeko, hiru 
ikuspuntu ezberdin ekarriz: 
poesiaren irakaskuntza 
ikasgeletan; Zerokotan eta 
gisako talde soziokulturalei 
esker sormenean dagoen 
trukea; eta artea erakusteko 
gune alternatibo berriak, hala 
nola La Fábrica de Gomas. 
Elkarrizketan oinarritua eta, 
tarteka, errezitaldiak.

  HIZLARIAK: UXUE JUÁREZ, 
OLERKARIA ETA HIZKUNTZA 
ETA LITERATURAKO IRAKASLEA 
BIGARREN HEZKUNTZAN. 
ALBERTO GARCÍA VEGA, 
SORTZAILEA ETA LA FÁBRICA 
DE GOMASKO PROIEKTUEN 
ARDURADUNA. VENTURA RUIZ, 
AKTOREA ETA OLERKARIA 
(ZEROKOTAN)

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 MAR 23 
  

 19:30   

 + 16

   Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

HEGOAK
KONTZERTUA 
> 
Garbiñe Insausti kantari eta 
aktore hernaniarraren ahotsa, 
Iñaki Salvador piano-jole ezaguna 
eta Maider Zapirain biolontxelo-
jotzaileren elkarlan berezia batu 
dira oraingoan, HEGOAK izeneko 
musika-ikuskizuna eskaintzeko. 
Ikuskizuna, bidaia musikal eta 
emozional bat izanen da. Hegazti 
errarien moduan, hegoak izanen 
ditugu lagun, beste leku, hizkuntza 
eta kantuetara iristeko, haiek 
ezagutu eta geureganatzeko 
asmoz. Laboa edo Imanolen eskutik 
ezagunak egin diren gure euskal 
kantuekin batera, Edith Piaf, Jaques 
Brel Kurt Weill eta gisako artista 
handien melodiak ere bisitatuko 
ditugu emanaldian zehar. HEGOAK, 
ez da kontzertu hutsa. Proposamen 
oso teatrala dugu, non Fernando 
Pessoa, Federico García Lorca eta 
horrelako idazleen testu laburrek ere 
lekua izanen duten, baita kantu eta 
egileei lotutako gogoeta eta istorio 
txikiek ere.

  ITURRAMAKO CIVIVOXA

 KULUNKA TEATRO  
ZUZENDARIA: GARBIÑE INSAUSTI.
INTERPRETEAK: GARBIÑE INSAUSTI, 
AHOTSA. IÑAKI SALVADOR, PIANOA. 
MAIDER ZAPIRAIN, BIOLONTXELOA. 

 MAR 24 
  

 19:30   

 + 18 

 3 €. Aurrez izena emanda 

 POESIAREN MUNDU EGUNA ETA ANTZERKIAREN MUNDU EGUNA
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GRACIAS POR HABER EXISTIDO
ANTZERKI-IKUSKIZUNA 
> 
Lurra hiltzen ari da eta gizaki kopurua 
izugarri murriztu beharra dago gure espeziea 
salbatuko bada. Baina, lasai! Ez da indarkeria 
erabili beharrik. Zozketa zuzen eta egokia 
egin dugu. 100.000 gizaki bakarrik aukeratu 
ditugu bertan gelditzeko; gainerakoek beren 
gorputza abandonatu behar dute biharamuna 
iritsi baino lehen. Bi pertsonaia: Añita eta 
Leaño. Biek ere beren gorputza abandonatu 
behar dute biharamuna iritsi aurretik...

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 DELICIOSAS PRODUCCIONES
 INTERPRETEAK: SONIA PÉREZ, ARIEL MUÑOZ,  

IRENE POZO. 
 ZUZENDARIA: EDURNE ARIZU

 MAR 26 
  

 19:30 

 + 18 

 3 €. Aurrez izena emanda 

TRES HERMANAS 
IRAKURKETA ANTZEZTUA 
>
Antón Chejov

*Ikuskizuna Nafar Ateneoarekin elkarlanean 
egin da

Tres hermanas Txekhoven lan nagusietako 
bat da. Egileak begirada gupidatsua, 
umorezkoa eta gizatiar sakona pausatzen 
du pertsonaiengan; bizirik irauten saiatzen 
dira iraultza aurreko garaian, jadanik ez 
dagokien garaian. Pentsamendu likidoa 
zabaldu den garai hain latz honetan, eta 
antzerkiaren profesionalak eta maitaleak 
garen heinean, iruditu zaigu XXI. mendeko 
ikusleengana hurbildu behar genuela 
antzerki unibertsaleko lanik bikainetako bati 
darion mezua. 

 BERTSIOA ETA ZUZENDARIA: PEDRO MIGUEL 
MARTÍNEZ. ANTZEZLEAK: PATXI LARREA, AURORA 
MONEO, IRATXE GARCÍA ÚRIZ, JOSÉ MARI ASÍN, LEIRE 
RUIZ, MARTA JUÁNIZ, MAIKEN BEITIA, OIER ZÚÑIGA,  
PABLO SALABERRI, TXORI GARCIA ÚRIZ. 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 MAR 27 
  

 19:30 

 + 18 

 3 €. Aurrez izena emanda 

 POESIAREN MUNDU EGUNA ETA ANTZERKIAREN MUNDU EGUNA
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IGANDEKO MUSIKAK

IGANDEKO MUSIKAK

SOINUAREN LENGOAIA
SAXOFOI- ETA PIANO-ERREZITALDIA 
> 
Musika-proposamen honen bidez, saxofoiak eta 
pianoak garaiz garai soinu-arloan izan dituzten 
aukerak erakutsi nahi dizkiete entzuleei. Musika, 
izan ere, lengoaia unibertsala da eta ez du hitzik 
beharrik sentsazioak pizteko; beraz, musika-
ibilbide honetan, soinua izanen da emozioetara 
iristeko bitarteko nagusia.   

Errepertorioan badira hainbat garaitako lanak 
(XIX. eta XX. mendeetakoak, gehienbat), bai eta 
hainbat musika-estilotakoak ere, guztiak ere oso 
egokiak bi instrumentuon moldagarritasuna 
ikusteko, bai eta haien tinbre-aberastasuna ere. 
Besteak beste, Glazounov, Piazzola, Maurice eta 
Pedro Iturralde konpositoreen lanak emanen 
dituzte.

Aurora Vivesek nahiz Sergio Eslavak ibilbide 
nabarmena egina dute, hala prestakuntzan nola 
interpretazioan, bakoitzak bere instrumentuan. 
Gaur egun, biak irakasle ari dira Iruñeko Pablo 
Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionalean.

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 AURORA VIVES (SAXOFOIA) ETA SERGIO ESLAVA (PIANOA)

 OTS 19 

 12:00 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

CANCIONES AL OÍDO
KONTZERTU AKUSTIKOA  
> 
Kontzertua Poesiaren Mundu Eguna 
ospatzeko ekitaldien egitarauaren baitan 
dago 

Ziurgabetasunak jotzen gaituen honetan, 
inoiz baino beharrezkoagoa zaigu 
hurbiltasuna artearen bidez bilatzea, 
emozioekin zuzenean lotzeko. Hain 
zuzen ere, horixe lortzen du Mª José 
Hernándezek, ia halakorik proposatu gabe 
ere, bere ahotsaren beroa eta bere abestiei 
darien egia poetikoa baliatuz. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 Mª JOSÉ HERNÁNDEZ

 MAR 19 
  

 12:00 

 + 18 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte
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UNIBERTSITATE 
ANTZERKIAREN 
HAMABOSTALDIA  
ZIKLOA ELKARLANEAN DA NAFARROAKO UNIBERTSITATEA  
MUSEOKO SORMEN CAMPUSAREKIN 

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 19:00

 + 18

 1 €. Aurrez izena emanda. 

HEYBOYHEYGIRL   
> 
JORDI CASANOVAREN LANAREN GIDOI-
EGOKITZAILEA: PAULA SÁNCHEZ. ZUZENDARIA: 
PAULA SÁNCHEZ. 85 MINUTU.
HeyboyHeyGirl izeneko reality 
showaren lehen edizioak lortu 
dituen ikusleria errekorrak ikusirik, 
bigarren edizioa egitea erabaki da. 
Hiri batzuetako gazte taldeak hainbat 
etxetan elkartzen dira. Saioa aurrera 
doa eta, hainbat asteren ondoren, bi 
talde bakarrik gelditzen dira…

 ATREZZO

 MAR  1 
 

HA LLEGADO UN INSPECTOR   
> 
EGILEA: J.B.PRIESTLEY. ZUZENDARIA: GERMÁN 
BELTRAMO. 70 MINUTU.
Birling familia poz-pozik ari da ospatzen alaba 
Sheilaren eta Gerard Croften arteko ezkontza. 
Ez alferrik, ezkontzak ospea eta dirua 
erakarriko dizkio Birling abizenari. Alabaina, 
inspektore misteriotsu baten ustekabeko 
bisitak zapuztuko du poza, suizidio kasu bat 
ari da ikertzen… 

 MUTIS POR EL FORO

 MAR 2 
 

MAR 01-14 >>  

UNIBERTSITATE ANTZERKIAREN HAMABOSTALDIA 



43

MARIANA PINEDA 
> 
EGILEA: FEDERICO GARCÍA LORCA. ZUZENDARIA: 
JUAN EMILIO GARRIDO. 70 MINUTU.
Mariana Pineda  uste sendoko eta ideal 
handiko emakumea da, beti ari da borrokan 
sinesten eta sentitzen duenaren alde, 
nahiz eta horrek bizitza arriskuan jartzea 
dakarkion. Mariana kausa liberalaren 
heroia da, eta ezarritako sistemaren aurkako 
erresistentziaren eta iraultzaren intsignia ari 
da brodatzen…

 MUTIS POR EL FORO

 MAR 3 
 

UN MARIDO DE IDA Y VUELTA 
> 
EGILEA: JARDIEL PONCELA. ZUZENDARIA: VICENTE 
MARTÍNEZ. 85 MINUTU.
Mozorro-jantzien jaia prestatzen ari direla, 
Pepe ustekabean hiltzen da bihotzekoak 
jota. Hil baino lehen, Paco Yepes adiskideari 
prometarazten dio ez dela bere emaztearekin 
(Leticia) ezkonduko…

 MUTIS POR EL FORO

 MAR 7 
 

LA OBRA QUE SALE MAL 
> 
EGILEA: HENRY LEWIS. ZUZENDARIAK: ELOY 
ANTOÑANZAS ETA ELISA FERNÁNDEZ. 70 MINUTU.
Antzezpenen atzean dagoen guztia 
ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. Osagairik 
onenak ditugu Carlota España nork hil duen 
jakiteko: zuzendari hasiberri bat, erregidore 
despistatua, guztiz doitua ez dagoen libretoa, 
eskarmentu handirik ez duten antzezleak… 

 ATREZZO

 MAR 9 
 

LA SIRENA VARADA 
> 
EGILEA: ALEJANDRO CASONA. ZUZENDARIA: MAITE 
SERNA. 90 MINUTU.
Errealitate etsigarri bezain mingarri batetik 
ihes egin nahian dabil pertsonaia talde bat, 
eta beren babeslekua sortu dute: bizitza berri 
bat asmatzeko lekua da, arrazoinamendurik 
eta diziplinarik gabea, haien irudimenaren 
botereari bakarrik men egiteko …

 MUTIS POR EL FORO

 MAR 13 
 

LOS MISERABLES 
> 
EGILEA: VÍCTOR HUGO. ZUZENDARIA: RAFAEL PÉREZ 
ARALUCE. 90 MINUTU.
Jean Valjeanek ia hogei urteko kondena bete 
du familiarendako janaria lapurtzeagatik. 
Espetxetik kanpo, Myriel apezpikua 
ustekabean ezagutu eta, horren ondorioz, 
jarreraz aldatu eta bestelako bizitzari helduko 
dio…

 MUTIS POR EL FORO

 MAR 14 
 

UNIBERTSITATE ANTZERKIAREN HAMABOSTALDIA 
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SARASATEREN ONDAREA 

SARASATEREN 
ONDAREA 

SAXOFOI-ENSEMBLEA
KONTZERTUA
> 
Taldea Aurora Vives eta Sergio Eslavaren ekimenez sortu da. Pablo Sarasate 
Kontserbatorio Profesionaleko saxofoiko eta ganbera-musikako irakasleak 
dira, eta taldea saxofoi-ikasgelako ikasle gazteek osatzen dute. 

Familiako bost instrumentu nagusik osaturiko taldea da, hots, badira 
sopranoak, altuak, tenorrak, baritonoak eta baxuak. Errepertorioa garai 
eta estilo guztietako lanek osatzen dute, Errenazimendutik gaur egunera 
bitartekoek, hain zuzen ere. 

 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

Iruñeko Pablo Sarasate Kontserbatorio profesionaleko saxofoi eta ganbera-
musikako alorrarekin elkarlanean. 

 KONDESTABLE CIVIVOXA

 MAR 5 

 12:00

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte
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SARASATEREN ONDAREA 

HAURRENDAKO PROGRAMA>>  

IPUIN BIRTUOSOAK 
> 
Sarasate bere garaiko biolin-jotzaile 
birtuosorik bikainetako bat izan zen eta 
haren ospea mundu zabalera hedatu 
zen. Zer ipuin entzun ziren gehien 
garai hartan? Zatozte eta kontatuko 
dizkizuet.

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 OTS 25 

 12:00

 + 4 urte, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda

GUTUN BIDEZKO IPUINAK 
> 
Trenaren txatxatxa hotsaren ariora, Pablo 
Sarasate jaunak musika-lanak konposatu 
zituen mundu zabaleko zoko-moko guztietan 
egindako bidaia ugarietan. Konposizio 
haietako bakoitzak istorio bat zuen atzean, eta 
Sarasatek haietako bakoitzaren berri ematen 
zien gutun bidez lagun eta senitartekoei. Gure 
Pablo maitea… zer kontatuko diguzu?

 KONDESTABLE CIVIVOXA. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 MAR 25 

 12:00

 4 urtetik+, heldu batek lagundurik. 

 Doan. Aurrez izena emanda
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ERDI AROKO ANTZERKIA: ERRITUA, DRAMA ETA SOLEMNITATEA. HAREN AZTARNA NAFARROAN

ERDI AROKO ANTZERKIA:  
ERRITUA, DRAMA ETA 
SOLEMNITATEA. HAREN  
AZTARNA NAFARROAN

> 
Programaren helburua da Erdi Aroko 
arte eszenikoek gure ingurunean utzitako 
aztarnak berreskuratzen saiatzea, hau 
da, dela eraikinetako harrian utzitakoak 
(kapitel, eskultura, margolan eta 
gisakoetan), dela oraindik ere gurean 
dirauten hainbat ohitura eta erritutan.  
Jauzi egitea da aztarna materialetik 
immaterialera iheskortasuna ezaugarri 
duen artean, arte eszenikoan, alegia. 
Arte eszenikoak ez dira soilik egun 
antzezpentzat jotzen ditugun jarduerak. 
Arte eszenikoetan ere sarturik daude 
bai ohiturak (uraren inguruko errituak, 
apezpiku txikiaren jaia, etab.), bai eliz 
boterearekin edo botere zibilarekin 
zerikusia duten beste batzuk (prozesioak, 
penitentzia-errituak, segizioak, etab.).

HERIOTZAREN PAISAIA NAFARROAKO ERDI AROAN
ARGAZKI-ERAKUSKETA 
> 
Erdi Aroa garai latza izan zen bizitzeko. Izan 
ere, batetik, erlijioaren mezu larderiatsua 
zen nagusi, eta hura oinarritua zegoen bai 
bizitzaren laburtasunean, bai munduko 
bizitzak eskain ditzakeen ondasunen 
ukazioan (ondasunak harrokeriatzat jotzen 
ziren) eta, bestetik, izurriaren agerpen 
ikaragarria hartu behar da kontuan. Haren 
aztarna hormako margolanetan ikusten 
dugu, eta margolan horiek ohartarazten 
digute heriotza dela berdinak egiten gaituen 
eta bere dantzan parte hartzera gonbidatzen 
gaituen errealitate ziur bakarra. 

 OTS  01 > 25

BISITA GIDATUAK ERAKUSKETA IKUSTEKO

 OTS  4, 11, 18 ETA 25

 

 11:30

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

HERIOTZAREN IKONOGRAFIA ERDI AROAN
HITZALDIA 
> 
Heriotzaren gaineko Erdi Aroko testuingurua 
arakatuko dugu, erlijioari, filosofiari eta 
historiari begira. Heriotza egunerokoa da eta, 
zenbaitetan, ez gara ohartzen, baina baditugu 
lehen mailako gaiak, hala nola Fortunaren 
gurpila, Hiru bizien eta hiru hilen Topaketa, 
edota Hildakoen dantza bat. 

 EDUARDO BAYONA

 OTS 10 
 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda
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ERDI AROKO GAIEN ERREZITALDIA
KONTZERTUA 
> 
Erdi Aroko hainbat gai joko dituzte; besteak beste, Chançon d’amour, 
errege Tibalt IV.ak egina, Higinio Anglések bildua, eta Ad morten 
festinamus, hau da, Montserrateko monasterioko Llibre Vermelleko 
monodia, eduki musikala gorde duen Erdi Aroko eskuizkriburik 
zaharrenetako bat da.

 GIZONAK ABESBATZA, IMANOL ERKIZIAK ZUZENDUA

 17 OTS 
 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

ERISTAINGO MARGOLANEN ETA KATALAINGO 
ESKULTURAREN INTERPRETAZIO BERRIAK
HITZALDIA 
> 
Irakurketa berriaren arabera, erlijio-erritu 
antzeztu jakin batzuek eragina izan zuten 
garai erromanikoan, bai eraikinen eraikuntzan 
bai programa ikonografikoetan, Orbaibarko 
Katalainen, adibidez. Ikusiko dugu aunitzetan 
pinturak garaian garaiko antzezpenak hartzen 
dituela eredutako, hau da, margolanak saiatzen 
dira horiei fidel izaten eta ez hainbestean 
antzezpenen sorreran dauden ebanjelioetako 
edo Bibliako testuei. Hori da, adibidez, Eristaingo 
freskoen kasua, Orbaibarren ere bai.

 JAVIER INTXUSTA

 OTS 24 
 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

HERIO DANTZAK
DANTZA 
> 
Herio Dantzak genero ikonografiko bat dira eta Erdi 
Aroaren bukaeran irudikatzen ziren, bai eta ondoko 
mendeetan ere. Gironako Verges herrian oraindik ere 
irudikatzen da Aste Santuan. Europako kasu bakarra 
da. Haren mezuak bizitzaren laburtasunaz pentsarazi 
nahi digu eta heriotzak den-denoi dei eginen digula 
salbuespenik gabe, gure adina edo maila soziala 
edozein izanik ere, eta ustekabean. 

 MUTHIKO ALAIAK DANTZA-TALDEA

 OTS 17 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda 
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ERDI AROKO GAIEN ERREZITALDIA
KONTZERTUA 
> 
Erdi Aroko hainbat gai joko dituzte; 
besteak beste, Chançon d’amour, errege 
Tibalt IV.ak egina, Higinio Anglések 
bildua, eta Ad morten festinamus, hau 
da, Montserrateko monasterioko Llibre 
Vermelleko monodia, eduki musikala 
gorde duen Erdi Aroko eskuizkriburik 
zaharrenetako bat da. 

 GIZONAK ABESBATZA, IMANOL ERKIZIAK 
ZUZENDUA

 MAR 10 
 

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

ORDALIAK, EPAIKETAK, ERRITUAK ETA OHITURAK 
NAFARROAN
ARGAZKI-ERAKUSKETA 
> 
Nafarroan torneoak, justak eta ordaliak 
egiten ziren gatazkak ebazteko, Jainkoaren 
Judizioa irizpidean bermaturik. Oso aztarna 
esanguratsuak ditugu horren gainean. 
Garrantzitsua da justizia erreklamatzea 
eta justizia egin dadila eskatzea, baina are 
garrantzitsuagoa da subertsioaz gozatzea, 
egun baterako bada ere, Erdi Aroan jatorria 
duten erritu eta tradizio aunitzen bidez, hala 
nola apezpiku txikiaren tradizioaren bidez. 
Ezagunena da. Ez bakarra, ordea. 

 MAR 01 > MAR 25

BISITA GIDATUAK ERAKUSKETA IKUSTEKO: 

 MAR 4, 11, 18 ETA 25

 

 11:30

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte
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ASTOKERIAK ETA ASTOKIZUNAK   EU

HITZALDIA 
> 
Beti entzun dugu inauteriak eta eliza 
elkarren etsaiak izan direla, baina ez 
da beti horrela izan. Lehen kristauek 
inauteriak ospatzen zituzten eta 
elizkizun bereziak egiten ziren  mende 
askotan. Ederki kostatu zitzaion goiko 
hierarkiari elizatik kaleratzea. Festa 
horien arrastoak bilatu eta aztertuko 
ditugu.

 PELLO BELASKOAIN

 MAR 17 
  

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda

HERIO DANTZAK
DANTZA 
> 
Herio Dantzak genero ikonografiko bat dira 
eta Erdi Aroaren bukaeran irudikatzen ziren, 
bai eta ondoko mendeetan ere. Gironako 
Verges herrian oraindik ere irudikatzen 
da Aste Santuan. Europako kasu bakarra 
da. Haren mezuak bizitzaren laburtasunaz 
pentsarazi nahi digu eta heriotzak den-denoi 
dei eginen digula salbuespenik gabe, gure 
adina edo maila soziala edozein izanik ere, eta 
ustekabean. 

 MUTHIKO ALAIAK DANTZA-TALDEA

 MAR 10 
 

 19:30

 Doan. Aurrez izena emanda

JUSTIZIAREN ETA ORDALIEN IRUDIKAPENAK
HITZALDIA 
> 
Erromatar zuzenbidea desagertu eta gero, 
Justiziak guztiendako berdina izateari utzi 
zion. Handik aitzina, izan ere, nor zinen?, non 
bizi zinen?, nora zindoazen?, zergatik? eta 
gisakoei loturik egon zen. Zina, Lekukoak eta 
Ordalia edo froga judiziala funtsezkoak ziren 
auzietan. Horretaz guztiaz mintzatuko gara, 
Nafarroako ikonografian gorde diren lagin 
batzuk aztertuz.  

 ISABEL BEITIA

 MAR 24 
  

 19:00

 Doan. Aurrez izena emanda



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. Zikloan, filmen bidez, 
zinema beste ikuspuntu batetik ikusiko dugu, hau da, bestelako erreferente 
batzuen behaketa eta haien gaineko elkarrizketa ahalbidetuko dizkigu, 
emakumezkoen film-unibertsoaren aberasgarri.

 18:00

 + 18  

 Doan. Aurrez izena emanda  
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ZINEMAKO 
EMAKUME HEROIAK

PUNTO DE VISTA 
JAIALDIA

IKUSI, ENTZUN, 
TXALO EGIN

ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK

NOMADLAND  
Chloé Zaho. AEB. 2020. 108’. Road 
movie. Drama. Krisi ekonomikoa. 
> 
Krisi globalaren ondorioz lana 
galdu ondoren, Fern-ek bidaia 
fisiko eta bizigarria eginen du 
AEBko Mendebaldean barna, 
nomaden antzera karabana batean. 
Horratx road movie moderno 
bat, erdi westerna erdi kritika 
soziala, pertsonaia aberats eta 
konplexu baten ikuspuntutik amets 
amerikarraren ifrentzua ikusteko, 
Frances Mcdormand bikainak 
interpretatua. Film onenarendako 
eta emakumezkoen interpretazio 
onenarendako Oscar saria, 2020an. 

 ITURRAMAKO  
CIVIVOXA 

 SANDUZELAIKO 
CIVIVOXA

 OTS 6  OTS 14 

LADY BIRD 
Greta Gerwing. AEB. 2017. 94’. 
Komedia dramatikoa 
> 
Christine ez da egokitzen bere 
ingurunean eta nahiago du jendeak 
berari "Lady Bird" esatea. Nekeza 
eta korapilatsua da Sacramentoko 
nerabe bat izatea institutuko azken 
urtean. Zailtasunak zailtasun eta, 
amaren presioa gorabehera, bere 
bidea egitea du amets. Hastapen-
istorio ilun bezain argia da, 
protagonista guztiek darabiltzaten 
bilaketekin lotuko gaituena. 

 ITURRAMAKO  
CIVIVOXA 

 OTS 20 

 SANDUZELAIKO 
CIVIVOXA

 OTS 28 
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ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK

LAS MUJERES PERFECTAS (THE STEPFORD WIVES)
Frank Oz. AEB. Komedia dramatikoa. Distopia 
> 
Joanna eta senarra zorionaren bila joan dira 
Connecticuteko Stepford egoitza-auzo familiarrera, 
hiriko eta lanetako zurrunbiloa alde batera utzirik. 
Joanna moderno eta liberatua harritua dago bertako 
emazteen morrontzaz eta jarrera otzanaz; beraz, 
ikerketan hasiko da. Aukera paregabea da Frank Oz 
zuzendariaren film klasiko hau ikusteko eta, horren 
bidez, Nicole Kidman, Glenn Close, Bette Mydler 
eta gisako aktoreen bidez emetasunaren mistika 
aztertzeko. 

 ITURRAMAKO 
 CIVIVOXA 

 SANDUZELAIKO 
CIVIVOXA

 MAR 20  MAR 28 

ROMPIENDO LAS NORMAS (MISBEHAVIOUR) 
Philippa Lowthorpe. Erresuma Batua, 2020, 106’. 70eko 
hamarkadako komedia. Historia. Feminismoa 
> 
*Martxoaren 8ko Emakumearen Nazioarteko Eguna 
ospatzeko saio berezia

1970ean Miss Mundu lehiaketa egin da, Bob Hopek 
aurkeztua. Ekitaldi hori da munduko telebista-saiorik 
ikusiena. Zuzenean ari direla, emakumeak askatzeko 
mugimendu sortu berriko kideak bat-batean agertokian 
sartzen dira eta emankizuna eragozten dute, 
edertasun-lehiaketek emakumeak gutxiesten dituztela 
esanda.  Komedia garratza da, ikuspuntu kritikotik 
genealogia berreskuratzeko aukera emanen diguna. 

 ITURRAMAKO  
CIVIVOXA 

 SANDUZELAIKO 
CIVIVOXA

 MAR 6  MAR 14 

ZINEMAKO EMAKUME HEROIAK
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PUNTO DE VISTA JAIALDIA

 GAZTE PROGRAMATZAILEAK:
Otsailaren 16ra arte doakoa 
izanen da izen ematea: www.
puntodevistafestival.com

GAZTE PROGRAMATZAILEEN SAIO 
IREKIA JENDE GUZTIARE

 KONDESTABLE 
CIVIVOXA 

 MAR 30

          
 19:00

  Sarrerak eskura daude martxoaren 16tik 
aurrera: www.puntodevistafestival.com

GAZTE PROGRAMATZAILEAK >> 

Hona hemen Gazte programatzaileak x Punto de Vista ekimena, 
hots, 15 urtetik 19ra bitarteko gazte talde batek jaialdiko saio 
bat programatuko du… eta oraindik ere zu izan zaitezke! 

Aurten ere Civivox sarea eta Punto de Vista Jaialdia batu egin 
dira eta gune bat ireki nahi dute hainbat ikusle motarekin 
zazpigarren arteaz solas egiteko eta trukerako. 

Gazte jendeak bere gunea izanen du Punto de Vistan. 
Programazio osoaz gozatzeko aukera izateaz gain, jaialdiak 
esperientzia bat eskainiko die jaialdiko taldeko kide izateko. 
Zehazki, Gazte programatzaileak x Punto de Vista ekimenaren 
bidez izanen da, zinemaldietan film bat nola programatzen eta 
aurkezten den ikasteko esperientzia bizi dezaten.  

15 urtetik 19ra bitarte baduzu eta zinema gustatzen bazaizu 
edo zinemazaleren bat ezagutzen baduzu, ez izan zalantzarik. 
Zain gauzkazue!  

Gainera, edonork izanen du talde horrek programatzen duen 
filma emanen den saio publikora etortzeko aukera. 

PUNTO DE VISTA 
JAIALDIA 

HAURRENDAKO LANTEGIA >> 
ZER SOINU EGITEN DUTE IRUDIEK?
>
Zentzumenak lantzeko lantegi honetan, haurrek 
hainbat jolas eginen dituzte, soinuaren eta irudiaren 
artean dagoen lotura hobeki ulertzeko. Soinua, maiz, 
zinemaren dimentsio ahaztua baita. Lantegian, 
beraz, entzumena zolituko dugu agerikoaz haratago 
entzuteko eta, era berean, talde jarduerak eginen 
ditugu soinu-eraikuntzaren garrantziaz jabetzen 
hasteko. 

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA 

 COLECTIVO DRAC MÀGIC

 MAR 25 

 10:30 -12:30

 6-12 urte  

 2€. Izena eman ondotik, zozketa

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

IKUSI, ENTZUN, TXALO EGIN

‘DUNKERQUE’ 
> 
Zuzendaria: Christopher Nolan. Erresuma Batua. 
2017. urtea. 107 minutu. 

Ez da gomendagarria hamabi urtetik behekoentzat.

1940. urtea, Bigarren Mundu gerra. 
Dunkerqueko hondartzetan, Britainia Handiko 
eta Frantziako armadetako ehunka mila 
soldadu daude Frantzia inbaditu duen armada 
alemanaren aurrerapenak inguraturik.

2017. urtea, 3 OSCAR sari [Muntaketa. Soinua. 
Soinu-efektuak. 8 izendapen].

 OTS 15  
 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

‘UNA CANCIÓN IRLANDESA’ 
> 
Zuzendaria: John Patrick Shanley. Erresuma 
Batua. 2020. urtea.  102 minutu. 

Ez da gomendagarria zazpi urtetik behekoentzat.

Anthony Reilly eta Rosemary Muldoon 
auzokide irlandarrak dira. Emakumea gizonaz 
dago maitemindua betidanik. Bi familiak, ordea, 
etsai bilakatu dira, bi etxaldeen arteko lursail 
baten kontura. 

Outside Mullingar musikalaren egokitzapena.

 MAR 29 
 

 19:00 

 Doan. Aurrez izena emanda

FILM-EMANALDIAK  >>  
AUDIO-DESKRIBAPENEKO SISTEMADUN DVDA 
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IKUSI, ENTZUN, TXALO 
EGIN

BATASUNAREN 
PRIBILEGIOA

OH DIOSAS AMADAS

NUTRIZIOARI BURUZKO 
HEZIKETA 

NERABEZAROA ETA 
HEZKUNTZA

#LABMECRAZY! 
SCIENCE FILM FESTIVAL

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

ZABALGUNEKO HARRESIAK III. 
SAN NIKOLASKO PORTALETIK 
ZIUDADELARA 
> 
Ibilbide historikoa eginen dugu San 
Ignazio etorbidearen eta Gartzia 
Ximenez kalearen inguruetan, 
irudi zahar eta egungoen bidez. 
Besteak beste, han San Nikolasko 
portaleaz gain, izen bereko 
aurrealdea eta errabelina kokatu 
ziren, defentsarako ez ziren 
bestelako instalazioekin batera. 
Hura Erdi Aroko hasierako 
harresiaren atez kanpoko eremua 
izan zen. 

 JAVIER MANGADO

 OTS 23 
 

TELLERIAKO PORTALETIK 
MAGDALENARA. ARGAZKI 
ZAHARRAK, ISTORIO ZAHARRAK … 
100 URTE GEROAGO
> 
Ibilbide bat eginen dugu 
Telleriako portale zaharretik 
Magdalena hurbileraino. 
Portalearen eta harresi-
atalaren eraispena. Caparroso 
eta Ciganda errotak, enborren 
erreka, teileriak, erdi aroko 
zubia, ospitale zaharra, 
baratzeak, mezetak edo auzoko 
festak. Eta auzoa osatu zuten 
aunitzez ere istorio gehiago, 
betiere argazki zaharren bidez 
kontatuak.

 VICTOR MANUEL EGÍA

 MAR 23 
 

 19:00 

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

ZABALGUNEZ MINTZO >>  

ENSANCHE I ZABALGUNEA
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BATASUNAREN PRIBILEGIOA

BATASUNAREN 
PRIBILEGIOA

IRUÑA, XV. MENDEA. HIRIA BATASUNAREN 
PRIBILEGIOAREN AURRETIK
> 
Iruña, Karlos III.a Noblearen erregealdian, 
hiri zatitua zen. Artean ere ez zeuden guztiz 
sendatuak aurreko mendeetan pairatutako 
barne borrokek eragindako zauriak. 
Arkitektura militarra, zibila eta erlijiosoa ageri 
zen harresi barnean eta kanpoan; bizitzaren 
taupada, berriz, lantegi eta merkatuetan 
nabarmentzen zen.

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 OTS 22 
 

 19:30

BATASUNAREN PRIBILEGIOA. ERRONKAK ETA 
ONDORIOAK
> 
1423ko irailaren 8an, gure Iruña zatitu hura 
osatzen zuten hirigune zaharrak Batasunaren 
Pribilegioaren bidez gelditu ziren loturik. Agiri 
hura Karlos III.ak eman zuen. Orduz geroztik, 
hiria bestelako erronkei aurre egiteko prestatu 
zen. Esate baterako, gerraz beteriko XV. mende 
nahasiari. Era berean, eraldakuntzen bidez, Aro 
Modernoko hiri bat izateko prestatu zen.  

 KONDESTABLE CIVIVOXA 

 MAR 15 
 

 19:30

IRUÑA 1423 - 2023 ... BATASUNAREN PRIBILEGIOAK, 600 URTE
Batasunaren Pribilegioa ardatz duen egitarau hau Iruñeko Udalak hiri 
batuaren 600 urteak ospatzeko koordinatu duen jarduera-ekimenaren 
osagarria da. Hiria batu baino lehen, izan ere, mendez mende 
desadostasunak, auziak, gerrak eta suntsiketak gertatu ziren 1423ko 
irailera arte egondako burguen edo hirien artean. 

Izan ere, Erdi Aroan zehar, Iruñeak, hau da, Erresumako hiri nagusiak, 
ez zuen batasunik osatu, ez administrazioari begira, ez hiri-arloari berari 
begira ere, eta hiru gune edo barruti ezberdinetan zatiturik egon zen. 
Nabarreria, hots, antzinako apezpikutza-hiria, erromatarren garaiko 
udalerri zaharraren oinordekoa. San Zernin Burgu frankoa. Eta San 
Nikolasko Hiria.

Egitarau honetan, bi hitzaldi eginen dira bai aurretiazko testuinguru 
historikoaz, bai errege Karlos III.ak 1423an Iruñeari Batasunaren 
Pribilegioa ematearen ondorioz sortutako egoera berriaz. Hitzaldien 
osagarri, bi bisita-saio eginen dira, gertakari historiko hori 
dokumentatzen duten zenbait erreferentzia historiko lekuan bertan 
ikusteko. 

 HIZLARIA: ANA ULARGUI

  Doan. Sarrera librea edukiera bete arte
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OH DIOSAS AMADAS

OH DIOSAS AMADAS 

SYLVIA PLATH: HORIZONTALTASUNAREN DOHAINA 
>
Hona hemen O JAINKOSA MAITEAK: 
EMAKUME IDAZLEAK BEREN LITERATUR 
IKONOEN AURREAN zikloaren hirugarren 
edizioaren hasiera. Bada, lehen saioan, 
haustura pertsonalaz, bidaiaz, traumaz eta 
suspertzeaz Los días que no izenburuko 
eleberri miragarria ondu duen Lidia 
Caro Lealek bere ikuspegia emanen digu 
Sylvia Plathi buruz. Sylvia beti egon zen 
magnetismoz eta oinazez inguratua, hala bere 
obran nola bizitzan. Izan ere, bi ezaugarri 
horiek gurutzatu, uztartu eta maisulan 
eredugarriak ondu zituen, hala nola Ariel edo 
La campana de cristal.

 LIDIA CARO LEAL

 OTS 2 

MAROSA DI GIORGIO: XAMAN BURUA ETA 
GAUEKO BESTE ERRITU BATZUK
>
Mónica Ojeda literatura garaikideko 
ahotsik bikainenetakoa da; bere-berea 
den ahotsa eraiki du, txunditzailea, estilo 
miragarria, bai eta ezaguna egiten zaigun 
unibertsoa ere, iluntasunez, indarkeriaz, 
zauriz eta beldurrez osaturikoa; hori guztia 
hainbateko maisutasunez garatzen du 
hala eleberrian eta ipuinean nola olerkian. 
Marosa di Giorgio idazle uruguaiar ospetsua 
aukeratu du zikloaren bigarren saiorako, 
haren literatur proposamen paregabea 
azaltzeko.

 MÓNICA OJEDA

 OTS 16 

AUTOREAK BEREN LITERATURA-IKONOEN AURREAN

Lehen bi edizioek izaniko harrera arras arrakastatsuaren ondotik, 
hona hemen O Jainkosa maiteak 2023: emakume idazleak beren 
literatur ikonoen aurrean ekimenaren hirfugarren edizioa. Aurten, 
berriz ere, Letraheridas literatur jaialdian aritutako 10 emakume 
idazlek saio berezi bana emanen digute haien erreferentziazko idazle 
baten gainean. Saioa erabat da pertsonala, eta beren mirespena 
azaldu eta behar diren gakoak emanen dituzte bakoitzak maite duen 
emakume idazleari buruz, haren idazlanetara hurbiltzeko. 

 18+

 Doan. Aurrez izena emanda 

 19:00
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MARLEN HAUSHOFER: MANDARRA BAT ETA 
KATU BAT BESOETAN
>
Hirugarren saioan, Elisa Victoria 
hartuko dugu, narrazioan sekulako 
heldutasuna duena, gaztea izanagatik 
ere. El evangelio bigarren eleberriarekin, 
literatur arrakastarako bide geldiezinean 
egin du sendo aurrera; harrera ona izan 
dute, gainera, ingelesera eta italierara 
egindako itzulpenek. Marlen Haushofer 
idazle austriarrari eskainiko dio hitzaldia; 
jende gehienak ez du ezagutzen. Beraz, 
zoragarria izanen da hura Elisaren eskutik 
ezagutzea. 

 ELISA VICTORIA

  OTS 23 

 
CELIA PAUL: ZERTARAKO DA GORPUTZ HAU?  
>
Laugarren saioan, bi artista plastikoren 
arteko topaketa liluragarria izanen dugu: 
Paula Bonet eta Celia Paul. Bien unibertso 
artistikoek elkargune asko dituzte, eta 
bikain ere saiatu dira narrazioan, hala nola  
La anguila eta Autorretrato, hurrenez 
hurren. Aukera paregabea izanen da Paula 
Boneten iritziz Celia Paulen lanetan bizi 
diren liluren norainokoa ezagutzeko.

 PAULA BONET

 MAR 16 
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>> HELDU BIZITZA OSASUNGARRIARI
Ikasi osasuntsu jaten eta ahaztu dieta 
betirako. Hitzaldi honetan, oinarrizko 
kontzeptuak ikasiko dituzu bizitza 
osasungarriranzko bidean hasteko. 
Hainbat ideia landuko ditugu, hala 
nola plater osasungarria, elikagaien 
konbinazioa, menuen plangintza, nola 
egin menu osasungarriak, elikadurako 
mitoak… 

 OTS 14 
 

>> LANTEGIA: NUTRIZIO ARLOKO ETIKETAK
Egiazki al dakizu zer erosten duzun? Jakin nahi 
duzu nola egin erosketa osasungarriagoa? Jakin 
ere zer elikagai edo produktu sartu hartan, eta 
zein, ez? Zer hartu behar duzu kontuan produktu 
bat begiratzeko orduan? 

Lantegi honen bidez, nutrizio-etiketak ulertzea 
lortuko duzu, eta ikasiko duzu zer elikagai sartu 
zure gurdian. Jakinen duzu zure erosketa-gurdia 
kalitate oneko produktuekin betetzen, zure 
eta etxekoen osasuna hobearazteko, kontzeptu 
teoriko eta praktiko errazen bitartez. 

 MAR 14 
  

NUTRIZIOARI BURUZKO HEZIKETA 
 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 SILVIA URIARTE ETA MARÍA GARCÉS.  
GUT NUTRICIÓN

 19:30

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

NERABEZAROA 
ETA HEZKUNTZA

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MIREN CÍA

 19:30

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

NERABEZAROA LAGUNTZEKO  
JAKIN BEHAR DEN GUZTIA  
> 
Nerabezaroaren konplexutasuna ulertzeak 
figura erreferente gisa dagokigun rolean 
kokatzen hasteko aukera ematen digu.

 OTS 20 
 

NERABEEI ENTZUTEKO ARTEA  
> 
Inguruan ditugun nerabeendako 
erreferenteak izan nahi badugu, entrenatu 
beharko dugu, hau da,  oso garrantzitsua 
izanen da haiei entzuteko artean entrenatzea. 

 MAR 27 
 

NUTRIZIOARI BURUZKO HEZIKETA 
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#LABMECRAZY!  
SCIENCE FILM FESTIVAL
ZIKLOA ELKARLANEAN DA NAFARROAKO 
UNIBERTSITATEKO ZIENTZIA MUSEOAREKIN

> 
#LabMeCrazy! Science Film Zinemaldiak 
begirada freskagarria eta egungoa eskaintzen 
dio jakintza zientifikoari. Nafarroako 
Unibertsitateko Zientzia Museoaren 
zinemaldiak, izan ere, zientziarekin lotutako 
ikus-entzunezko lanik onenak saritzen ditu. 
Zinemaldiaren aurreko egunetan, bi hitzaldi 
eskainiko ditugu film finalistetako gaien 
gainean, adituen eta dibulgatzaile zientifikoen 
eskutik. 

 MODERATZAILEA: LARA LEAL

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 19:00

 + 18  

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte

EDIZIO GENOMIKOA: GIZATERIAREN 
ETORKIZUNA? 
> 
Akats genetikoak zuzentzeko garatu 
diren teknologiek genoma aldatzeko 
aukera ere ematen dute, "gizaki 
hobetuak" lortzeko. Aurrerapen 
horiek aplikatzeko moduak funtsezko 
garrantzia izanen du mende honen 
bukaerako gizartearen konfigurazioan..

 OTS 13 
 

 HIZLARIA: FRANCISCO JAVIER NOVO, 
GENETIKAKO KATEDRADUNA, NAFARROAKO 
UNIBERTSITATEA.

OSASUN GLOBALA: ZERGATIK SORTZEN DIRA 
BIRUS BERRIAK? 
> 
Infekzio berri gehienak animalien 
mundutik datoz. Klima-aldaketaren 
ondorioz, gainera, mikroorganismoen 
fluxu hori errazagoa da animaliengandik 
gizakiarengana. Gizakien, animalien eta 
ingurumenaren osasuna barne hartzen 
duen estrategia global batek soilik 
emanen digu  mehatxuak etorkizunean 
saihesteko aukera.

 OTS 16  
 

 HIZLARIA: IGNACIO LÓPEZ-GOÑI, 
MIKROBIOLOGIAKO KATEDRADUNA, 
NAFARROAKO UNIBERTSITATEA.

#LABMECRAZY!  SCIENCE FILM FESTIVAL
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GAZTAROA.  
MENDI ETA ABENTURA 
ASTEA ‘23
GAZTAROA MENDI TALDEAREKIN ELKARLANEAN

MAR 6-10 >>

ESPEDIZIOA ARROILA HANDIRA 
HITZALDIA ETA DOKUMENTAL-EMANALDIA 
> 
Arroila Handiari Coloradoren Arroila ere esaten zaio. Leku miragarri 
naturala da, oso ezaguna, baina jende gutxik bete du bertako ur 
mugagabeetan nabigatzeko ametsa. Hitzaldiak abentura hori azalduko 
digu, espedizioaren logistika sakon eta lehen eskutik ezagutzeko; gero, 
haiek berek egindako dokumentala gozatuko dugu. 

17 egun erabateko autonomiaz bidaiatzen Colorado ibai ahaltsuaren 
mendean, ibaiak milioika urtean hondeatutako lurraldearen erdian. 362 
km nabigatzeko behar den logistika zehatz-mehatz neurtu eta prestatu 
eta gero, protagonistak amestu dezakegun abenturarik handienetako 
batean murgildu ziren. 

 SUAM DEL CERRO, RAFTING GIDA

 MAR 6 
 

ZEHARKALDIA SHERPA HERRIALDEAN 
HITZALDIA-AURKEZPENA 
> 
Iban Gonzálezek eta Oskia Garcíak egin berri duten bidaia-espedizioaren 
azalpena izanen da. Oraingo honetan, Nepalgo Himalaiara joan dira 
trekking bat egiteko, Khumbu ibarreko hiru mendi-lepoak gurutzaturik. 
Aintzirak, glaziarrak, 5.000 metroko mendi-lepoak eta munduko 
mendirik politenetako batzuk zeharkatzeko parada izan dute. Orain, 
ibilbidearen nondik norakoa kontatu eta ikusitako guztia erakutsiko 
digute. 

 IBAN GONZALEZ ETA OSKIA GARCIA, GAZTAROA MENDI TALDEA

 MAR 7 
 

GAZTAROA.
MENDI ETA ABENTURA
ASTEA ‘23

IRAKURKETA TALDEAK

ERREZETA INKLUSIBOAK

LAN MENTORETZA ETA 
GIZARTE MENTORETZA 
LANTEGIAK
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 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 19:30

 Doan. Sarrera librea edukiera bete arte



61

EMAKUMEAK, IBAIA ETA MENDIA 
HITZALDIA ETA PROIEKZIOAK 
> 
Martxoaren 8an, hain zuzen ere, hitzaldiaren 
bidez ikusgaitasuna eman nahi zaie 
emakumeei, maiz ez baita aintzat hartzen 
haiek arlo horretan egiten dutena. Maite 
Arboniesek, espedizioak antolatzeaz 
gain, rafting-gida eta ur lasterretako 
piraguista izatea du lanbide. Gainera, beste 
emakume batzuen kasua ere agertuko da, 
hala nola Miriam García eta Silvia Vidal 
eskalatzaileena edota Maialen Chorraut 
piraguista olinpiarrarena. Bideo batzuen 
bidez, emakume horien guztien lorpen eta 
esperientzien berri izanen dugu. 

 MAITE ARBONIES, PIRAGUISTA ETA RAFTING-GIDA

 MAR 8

  

IZOTZAREN ALABAK 
HITZALDIA ETA PROIEKZIOA 
> 
Hitzaldi honetan, animaliak izanen dira 
ardatz, hots, planetan ditugun bidelagun 
liluragarrien bizitza ezagutzeko. Halaber, 
abentura- eta autoerrealizazio-istorio bat 
izanen da. Pirinioetako neguaren egunik 
gorrienetan, sarrioengana (rupicapra 
pyrenaica) nola hurbildu eta haiei argazkia 
nola atera jakiteko kontakizuna izanen da.

Egonezin eta autodidakta, Iñaki Larrea 
naturazale eta mendien zale amorratua da. 
Argazkiaren bidez, gure natur ingurunearen 
edertasuna erakusten du, esperientzia 
handien bilaketa etengabean. Haren argazki 
batzuk saridunak izan dira nazioarteko 
hainbat lehiaketatan. 

 IÑAKI LARREA, NATURAREN ARGAZKILARIA

 MAR 10 
 

MOZAMBIKE ETA JORDANIA, BIZIKLETAZ 
HITZALDIA ETA PROIEKZIOA 
> 
Mendi eta Abentura Aste honetan ohikoa 
den “Y os lo cuento” elkarteak bi proiekturi 
heldu zion iaz abentura solidarioa izeneko 
ekimenaren baitan: maiatzean bizikletaz 
joan ziren Johannesburgotik  Chokweraino 
(800 km), han HIESaren eta tuberkulosiaren 
erreferentziazko ospitalea baitago, 
Mozambikeko hegoaldean. Hamabi egun 
hiru herrialdetan zehar eta hango jendearen 
artean, eta beste hamabi egun, ospitalean 
egiten duten lana eta HIES gaitza Afrikan 
zertan den ezagutzeko. Beste proiektuari 
dagokionez, berriz, Jordanian barna ibili 
ziren bizikletaz eta, behin ibilbidea bukaturik, 
bizikletak hantxe utzi zituzten bertako 
komunitatearen eskura. Xabi Lunak bi 
esperientziak kontatuko dizkigu.

 XABI LUNA,‘Y OS LO CUENTO’ ELKARTEA

 MAR 9 
 

GAZTAROA. MENDI ETA ABENTURA ASTEA ‘23
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IRAKURKETA TALDEAK

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

 OTS 7
 OTS 21
 MAR 7
 MAR 21 

 

 12:00 - 13:00

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda

CONFABULADAS.  
IRAKURKETA ERRAZEKO TALDEA 
> 
Las Gafas de Escribir eta ANFAS erakundeekin elkarlanean.

Irakurketa errazeko taldea talde integratzailea da. Hilean 
behin biltzen da eta hainbat gaitasunetako jendeak parte 
hartzen du. Irakurketa errazera egokitutako irakurgaiak 
erabiltzen dira.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 BEATRIZ CANTERO

 OTS 9
 MAR 9 

 11:00 - 12:00

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda



ERREZETA INKLUSIBOAK - LAN MENTORETZA ETA GIZARTE MENTORETZA LANTEGIAK

6363

ERREZETA 
INKLUSIBOAK
TASUBINSAREKIN LANKIDETZAN
Sukaldaritzaren arloan parte hartzen dutenen garapen 
pertsonala bultzatzeko prestakuntza gunea, jarduera 
inklusiboen bidez herritarren partaidetza bultzatzeko. 
Gerturatu eta sukaldatu dezagun!

 KONDESTABLE CIVIVOXA
 

 MAR 2
 MAR 9
 MAR 16
 MAR 23 

 10:00-12:00

  3 €. Aurrez izena emanda

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

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

 ZABALDUZ, GIZARTE EKIMENEKO 
KOOPERATIBA.

 SANDUZELAIKO CIVIVOXA

 MAR 9 

 18:00-20:00

  Sarrera librea edukiera bete arte

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.

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 OTS 23 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 MAR 23 

 18:00-20:00

  Sarrera librea edukiera bete arte

LAN MENTORETZA ETA GIZARTE 
MENTORETZA LANTEGIAK
NAFARROAKO GOBERNUKO MIGRAZIO POLITIKETARAKO 
DEPARTAMENTUAREKIN ELKARLANEAN
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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

ERAKUS-
KETAK
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HERIOTZAREN PAISAIA ERDI AROAN 
> 
Erakusketa Erdi Aroko antzerkia: 
erritua, drama eta solemnitatea. Haren 
aztarna Nafarroan izeneko programa 
monografikoan dago sarturik. 
Programa Astrolabio Románico 
Elkarteak koordinatu du.

 ITURRAMAKO CIVIVOXA

 OTS 1-25

‘ORDALIAK, EPAIKETAK, ERRITUAK ETA OHITURAK 
NAFARROAN’ 
> 
Erakusketa Erdi Aroko antzerkia: erritua, 
drama eta solemnitatea. Haren aztarna 
Nafarroan izeneko programa monografikoan 
dago sarturik. Programa Astrolabio Románico 
Elkarteak koordinatu du.

 MENDILLORRIKO CIVIVOXA

 MAR 1-25

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

‘JUVINTUD. NAZIOARTEKO KANPAINA 
MIGRAZIO-IKUSPEGIA DUEN LAN  
DUINAREN ALDE ’ 
Erakusketa ibiltaria da eta kontzientzia 
kritikoa piztu nahi du Nafarroan bizi den 
gazte jendearengan Lan Duina babesteko 
eta sustatzeko, betiere Garapen 
Jasangarriko Helburuen eta Agenda 
2030en betekizunean aurrerapausoak 
emanez. Erakusketa Bakea eta 
Elkartasuna Fundazioak koordinatu du. 
Proiektu-finantzatzaileak Nafarroako 
Gobernua eta Nafarroako Parlamentua 
izan dira. 

 MILAGROSAKO CIVIVOXA

 URT 30 > OTS 05 

 JUSLARROCHAKO CIVIVOXA

 MAR 27 > 31 

ERAKUSKETAK


