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URTARRILA
16

HAUR ANTZERKIA: LAIKA
Xirriquiteula Teatre. 55 minutu. + 4 urte.
Antzezlan honek lehen txakurkume astronauta du protagonista,
eta espaziora egindako bidaien historian hain garrantzitsua izan
zen pasartea kontatzen du, elementu bisualak erabiliz.
Paraleloki, abusu baten istorioa ere kontatzen zaigu.
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ZINEMA ZIKLOA: 2 URTE, 4 HILABETE ETA EGUN BAT
Lander Garro. 90 minutu.
90eko hamarkadako derrigorrezko zerbitzu militarraren kontrako
mugimenduaren azterketa egiten du film honek: politikoa, soziala
eta intimoa.
Filmaren ostean SOLASALDIA Lander Garro zuzendariarekin.
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MUSIKA: GARBIÑE INSAUSTI & IÑAKI SALVADOR
Garbiñe Insausti, Iñaki Salvador, Nahia Valle, Maider Zapirain.
HEGOAK emanaldiak bidaia musikal bat eskainiko digu. Mikel
Laboa, Imanol edota Xabier Leteren kanta ezagunekin batera,
besteak beste, Edith Piaf, Jaques Brell edo Kurt Weill bezalako
artisten melodiak jasoko ditu saioak.

28

ZINEMA ZIKLOA: ARZAK SINCE 1897
Asier Altuna. 70 minutu. Gaztelaniaz.
Juan Mari Arzak sukaldariaren zein bere jatetxearen ibilbidearen
errepasoa egiten du filmak. Elena Arzak alaba lekukoa hartzen
ari den une honetan, Arzak sukaldariek jatetxearen, etxearen
zein beren intimitatearen ateak zabaltzen dituzte.

OTSAILA
4

ZINEMA ZIKLOA: CAMINHO LONGUE
Josu Martínez, Txaber Larreategi. 72 minutu.
Nola itzuli etxera 33 urtez deportatuta egon ondoren? Alfonso Etxegarai
etakide ohiak etxera itzultzeko bidea hartuko du Afrikako Sao Tome
uhartean urte luzez deportatu egon ondoren. Itzuleraren kontakizun
intimoa da.
Filmaren ostean SOLASALDIA Josu Martínez zuzendariarekin
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BAKARRIZKETA: TXANOGORRITXOTIK OTSO
EMERA (SEI MUTIL MEDIO). AITZIBER GARMENDIA
Tentazioa. Zuzendaria: Fernando Bernués. 80 minutu.
Harreman afektiboen inguruan egindako ikerketa baten ondorio
da. Maitasun kontuen patetismoa umorea besarkatuz gainditzeko
eskuliburu peto-petoa, eta, beraz, edozein sexurentzat moduko
ikuskizuna.
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MUSIKA: NØGEN
Under Alt bigarren lan luzea aurkeztuko du taldeak. Lan berria ez
da aurrekoarekiko erabateko haustura, baina ezta jarraipen hutsa
ere. Melodiek itxaropenez beteriko malenkonia kutsua
mantentzen dute eta aurreko diskoaren indie-folk estiloan
mugitzen dira, baina pop-rock indartsuago baten hautua egin
dute.
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ANTZERKI MUSIKALA: KUTSIDAZU BIDEA, IXABEL
Demode Produkzioak. 90 minutu.
Juan Martin gazte donostiarra mendi puntan galdutako baserri
batera joango da uda igarotzera, bere euskara maila hobetu asmoz.
Han dagoela, abesti eta abesti artean, konturatuko da berak gelan
ikasitako euskarak ez duela zerikusirik baserrian darabiltenarekin.
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HAURRENTZAKO ANTZERKIA-MUSIKA: MUSIKARIUM
Ilargik 8 urte du eta oso gogoko du kantatzea, baina Olentzerok
mugikorra oparitu zionetik ez du erabili besterik egin. Gehiegi
erabiltzearen ondorioz, ahotsa galduko du eta ezingo du kantatu.
Ahotsa berreskuratzeko, munduan zehar bidaiatuko du eta
bertako ohiturak eta kulturak ezagutuko ditu, Euskal Herrikoekin
parekatuz.
Antzerki-musika-kontzertu didaktikoa da.
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HAUR ANTZERKIA: KL'AA. ZURE KANTUA
Inspira Teatre. 35 minutu. 0-5 urte. Testurik gabea.
Hiru emakumezkoren ahotsak eta mugimenduak dira
kontzertu-ikuskizun honen oinarriak. Mundua deskubritzeko
bidean egindako bidaia musikala da, ahotsaren eta
mugimenduen bidez.

martxoa
4

MUSIKA. 'DENAK EZ ZIREN INDIANO'. BITARTEAN
TALDEA ETA TTARLA DANTZA TALDEA
ESTREINALDIA!!!!
"Denak ez ziren indiano" proiektu berria aurkeztuko du Bitartean
folk taldeak, Hernaniko Ttarla dantza taldearekin batera.
Argentinako eta Euskal Herriko musika uztartzen dituen lan
musikala da eta garai bateko euskaldunek bizitako herrimina eta
ondorengoen Euskal Herriarekiko maitasuna islatuko ditu.
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HAUR ANTZERKIA. OILAR BAT DAGO ZURE TEILATUAN
Titiriguiri. 45 minutu. + 4 urte.
Oilar bat harrapatuta geratuko da hiri bateko teilatu gainean, eta
behean bizi den behiak kukurrukuari buruz galdetuko dio. Horrela
hasiko da istorioa, eta umore eta bertsoen bidez hiri bat, zezen
maitemindu bat eta teilatu baten gainean dagoen oilar nahigabetu
bat ezagutuko ditugu.
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ANTZERKI ZIKLOA. ATZERRIAN LURRA GARRATZ
Huts Teatroa - Artedrama. Zuzendaria: Amancay Gaztañaga
Aurora Mora bere instalazioari azken ukituak ematen ari da,
bere bizitza betirako aldatuko duen deia jasotzen duenean.
Posible al da gurea ez den lurrean sustraitzea? Posible,
aberriaren eta familiaren zama gainean dugula, hegaldi
propioari ekitea?
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ANTZERKI ZIKLOA: ¡AVE OSOS!
El Mono Habitado. 85 minutu. Gaztelaniaz.
Etxean lanetan direla, bikote bat pareten kolorea erabaki ezinean
da. Bitartean, uso bat sartuko zaie sukaldean mezu batekin: Mesias
berria iristear da eta haiek aukeratu ditu haren guraso izateko.
Gizarte eredu berrien eta familiaz eta maitasunaz gozateko molde
berrien inguruan eztabaidatuko dute protagonistek.
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ANTZERKI ZIKLOA: EZ DOK ERO
Tartean Teatroa. Zuzendaria: Jokin Oregi
Mikelote eta Pantxo bikote artistikoa desegin da. Haien
formula komikoa agortua zegoen eta belaunaldi berriek
haien lekua okupatu dute. Pantxok onartu du behartutako
erretiroa, baina Mikelote ez du bukaera onartu nahi.
Euskal kultura, euskal antzerkia eta euskal gizartearen irudi
deformatua, barregarria eta haluzinatua.

apirila
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NAHASTEKAK. AMUA
ESTREINALDIA !!!!
Axut. Zuzendaria: Ximun Fuchs
Anak bere gaztaroko bi maitale ohi gonbidatu ditu Iratiko
etxola batera. Azken asteburu bat, izan zirenaren eta amestu
zutenaren izenean. Asko maitatu dute elkar eta maite dute
elkar, baina zaila da intimotasun hori partekatzea.
Kantuz eta irudiz lagunduta, arnas-hartze poetikoa eskainiko
zaio ikusleari.
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HAUR ANTZERKIA. ILARGIA
Arena en los bolsillos. 35 minutu. 1-4 urte
Hiri bat. Gauero bisita berezi bat. Gauero, norbait itxaroten.
Ilargia itzultzen denean, hiri osoa poliki-poliki argi txikiz
argiztatzen da. Non piztuko da hurrengo argia? Zein istorio
gertatzen dira etxebizitza barruetan?
Aspaldian elkartzeko irrika bizia zuten biren arteko elkartzea da.

maiatza
6

DANTZA. ZEHAR
Ertza konpainia. Zuzendaria: Asier Zabaleta. 60 minutu
Zuzeneko musika, bideoa, antzerkia eta dantza garaikidea
uztartzen ditu ikuskizun honek.
Pertsona baten transformazioaren lekuko izango gara. Itxura,
emozio, bizipen eta ikasgai ezberdinetan zeharreko bidaia
bat. Hobe esanda, bizitza labur bat.
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HAUR ANTZERKIA. ITALINO GRAND HOTEL
Compaynia La Tal. 60 minutu. + 6 urte
Italino Grand Hoteleko sotoan dago garbitegia. Han,
pertsonaia bakarti batek arropak garbitu, lisatu eta lurrindu
egiten ditu. Bakarik bizi da, izaren artean amets egiten du eta
makinekin berriketan bere bakardadea ezkutatzen du.
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MUSIKA. MICE & LENOIR
Joseba B. Lenoir, Miren Narbaiza. 70 minutu.
Joseba B. Lenoir eta Miren Narbaiza Mice musikari ezagunak
elkarrekin proiektu batean murgilduta daude eta oholtza
gainean elkartuko dira, norberaren nortasuna islatuz eta
elkarbanatuz. Rock kutsuko euskal musika entzungai izango
dugu "Leku bat munduan" lanaren erakustaldian.
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LOS ASQUEROSOS. SANTIAGO LORENZO
19:15. Gidaria: Amaia Garcia
Gauza asko esan dira liburu honi buruz. Garratza dela, barrez
lehertzeko modukoa dela, desberdina dela.
Kutunenak 2020 gidan gomendatutako liburua izan zen eta horrela
jaso genuen.
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ERRAIAK. DANELE SARRIUGARTE
19:00. Gidaria: Ane Mayoz
Bikote haustura mingarri bat du abiapuntu eleberriak; emakumezko
baten kontakizuna bakarrik iritsiko zaio, ordea, irakurleari, obsesio
bihurtuta.
Igartza Saria, 2013.

OTSAILA
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EL INICIO DE LA PRIMAVERA. PENELOPE FITZGERALD
19:15. Gidaria: Amaia Garcia
Kontakizuna Moskun, 1913ko martxoan gertatzen da. Aldaketa garaiak
dira, baita Frank Reid narrazioaren protagonistaren bizitzan ere. Gau
batean etxera iristen denean, bere emazteak hiru seme-alabekin batera
alde egin duela ikusten du.
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ABARO. ITXARO BORDA
19:00. Gidaria: Ane Mayoz
Azken bost urteetan idatzitako poemak bildu ditu Itxaro Bordak 'Abaro'
liburuan. Bilduma hau bizipen askoren babesa da, eta badu eztia, baina era
berean, bada mundu ikaztu baten lekukotasunaren lekua. "Bi polo horien
artean gabiltza", idazlearen esanetan.

Emakumeen euskal
literatura mintegia
Euskal eta, zehazki, euskarazko emakume idazleen lanak ikuspegi feminista batetik irakurtzeko
tailerra. Gidaria: Kattalin Miner.

Urt.
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DENDAOSTEKOAK.
UXUE ALBERDI
"Jostuna bata; brodatzailea.
70eko hamarkada bukaeran ireki
zuten denda, gurasoen etxean
lan egiteaz nekatuta, eta liburu
politikoak eta diskoa gehitu
zizkieten ordura arte erabilitako
kakorratz, makina eta hariei".

Ots.
9

TURISTA KLASEA.
KATTALIN MINER
"Esnatu, gosaldu, jantzi,
motxila, paketa eta nortasun
agiria hartu, Hendaiara joan,
Pariserako trenari itxaron.
Baliteke gaurkoa izatea azken
bisita. Eta oraindik ez zaizkio
natural ateratzen talegoa
bezalako hitzak".

