


 

Ekainak 26, asteazkena-miércoles  
KALE IKUSKIZUNA- ESPECTÁCULO DE CALLE:: “Txarles Troup”. Zirika Zirkus taldea. 
19:30. Laubide kalean.Eguraldi txarrarekin Azokan- con mal tiempo: Azoka.  

 
 

 

Ekainak 27, jueves-osteguna. 
OILAR JOKOA Juego del Gallo. Goiz Deia txistulari taldearen partaidetzarekin. 
19:00. Euskal Herria plaza. 
 

ERROMERIA IBILTARIA-Romería itinerante:. 
Etxebarriatarrak trikitilariak, Korosti dantza taldea eta herritarrak.  
Oilar jokoaren ondoren, Euskal Herria plazatik abiatuta, erdigunean. 
Tras el juego del Gallo, partiendo de la plaza,en el centro.

 .

 

 



Ekainak 28, ostirala-viernes 
IKUSENTZUNEZKOA I – AUDIOVISUAL I: ”Arkitektura”. AZOKA: 22:30

 

 
 
Ikatza Argazkilari Elkarteko kideen argazkiekin 
osaturiko emanaldia.

 

1, astelehena-lunes 
HAURRENTZAKO JOLASAK, Sorgintxulorekin / Juegos infantiles con Sorgintxulo 
18:00 Euskal Herria plaza 

 

 
 

3, asteazkena-miércoles  
KALE IKUSKIZUNA-ESPECTACULO DE CALLE “Al Baker´s Saloom”. Cia Akelar taldea.. 
17:30-20:30. Laubide Kalea. Eguraldi txarrarekin Azokan-con mal tiempo: Azoka 
.

 

 
 
 
Al Baker-en gaizkile banda prest dago Sloonera 
hurbiltzen diren kanpotar inozoak lumatzeko 
Mendebalde urruneko giro peto-petoan, dirua, kartak 
eta endalarra izango dira magia ikuskizun honen 
osagaiak. 
Ikuskizuna Saloonaren inguruan hasten da, barrura 
sartu baino lehen, cowboy batek ibiltari inozoak 
erakarri eta sartzera animatuko ditu. 
Behin barruan, magiaz beteriko ikuskizun umoretsu 
eta parte-hartzaileaz gozatuko du ikusleak. 
Edozein adinetarako ikuskizuna da eta 20 minutuko 
saioak egiten dira ordu erdiro, saloonean 50 lagun 
kabitzen baitira. 12 urtez azpikoek, heldu batekin 
sartu behar dute. 

 .

 



 

4, osteguna - jueves 
KALE IKUSKIZUNA- ESPECTÁCULO DE CALLE: “Esku harriak-Oteizaren (h)aria”. Mug Mus laborategia. 
19:00. Kale Nagusia. Eguraldi txarrarekin Azokan-con mal tiempo: Azoka 
 

 
 

MugMus Laborategiaren lehen lan hau jatorrian antzokirako sortutakoaren kale egokitzapen 

laburtua da. Mugimenduaren (dantza), zuzeneko musikaren, eskulturaren, bertsolariaren, 

hotsen, espazioaren trataeraren... harilkatze fin baten bitartez ikusle-entzulea Jorge Oteiza 

artista polifazetikoak bere ibilbide aberatsean jorratutako iruditeri anitzaren berrirakurketa 

propio batean murgilaraziko da. Nerea Elustondo bertsolaria arituko da Legazpiko emanaldian. 

 
 

5, ostirala – viernes 
MUSIKA: “Mielotxin”.. Goiz Deia Txistulari taldeak sustaturik. 
19:30. Gernika plaza. Eguraldi txarrarekin Azokan-con mal tiempo: Azoka 

 
 

Nafarroa osoko musika herrikoia berritu eta berpizteko asmoz, 2013an Mielotxin Taldea sortu zen. Gure 

abestiak, euskaraz zein gazteleraz abestutakoak, abesti instrumentalak, dantzak, doinu herrikoiak zein guk 

sortuak, gure kulturaren aberastasun eta aniztasunaren isla dira. 

Txistua, txirula, alboka, akordeoia, kontrabaxua, piano eta munduko perkusio tresnen soinuaz osatutako 

kalitatezko ikuskizun indartsu eta freskoa eskaintzen du Mielotxin taldeak.  

 

IKUSENTZUNEZKOA II – AUDIOVISUAL II: “Legazpi jaietan”.  AZOKA: 22:30 
  



8, astelehena-lunes  
JOLAS PARKEA eta TAILERRAK, Nerabeentzako Zerbitzuko gazteekin. 17:00-20:00  
Parque Infantil y Talleres, con jóvenes del Servicio para Adolescentes 
APAR FESTA / Fiesta de la espuma 20:00.  
Laubide kalea.  
Eguraldi txarrarekin Domingo Agirreko Pilotalekuan / Con mal tiempo: Frontón Domingo Agirre.  

  

 
Gazteria zerbitzutik bideratutako ekintza da. 
Puzgarriez gain, hondartzako hondarrarekin 
eskulturak egiteko tailerra eta Nerabeentzako 
Zerbitzuko 1 gazteek gidatuko dituzten tailerrak ere:  
aurpegiak margotzeko eta karetak eta marrazkiak 

margotzeko. 
Amaitzeko, 20:00etan Apar festa. 

 

 
 

9, asteartea-martes 
PARKOUR ETA PARKOUR CROSS Akrobazietan oinarritutako kirola / Deporte basado en 
acrobacias 
Chase Tag tailerrak eta erakusketa / Talleres y exposición 
17:30-20:30 Euskal Herria plaza 
 

 
Gazteria zerbitzutik bideratutako ekintza hau 10 urtetik gorako neska-mutikoentzako da. 
 
 

11, osteguna-jueves 
KALE IKUSKIZUNA- ESPECTÁCULO DE CALLE: “Aukerak”. The Funes Troup.  
19:00. Euskal Herria plaza. Eguraldi txarrarekin Azokan.con mal tiempo: Azoka 

 

 

Nora zoazen dakizunean… argi daukazu zuk 
aukeratutako bidetik zoazela? Ala eraman zaitzaten 
uzten dugu? Gure erabakietatik, zenbat dira guk geuk 
hartutakoak eta zenbat dira errutinak eragindakoak? 

Zirku-ikuskizun bat bizitzako erabakiei eta joneko baino 
ez den bidaia batean aukeratu behar duzun bideei 
buruz.  



12, ostirala - viernes 
IKUSENTZUNEZKOA III – AUDIOVISUAL III:   “Natura” 
AZOKA:  22:30
Ikatza Argazkilari Elkarteko kideen argazkiekin osaturiko emanaldia – Proyección de las fotos de 

los miembros de Ikatza Argazkilari Elkartea 

 
 

15, astelehena - lunes 
HAUR ETA GAZTETXOENTZAKO JOLAS PARKEA / Parque infantil y juvenil. 17:00-20:00. 
APAR FESTA / Fiesta de la espuma, 20:00.  
Azoka, Euskal Herria plaza. 

 
  

.
Ohiko haur eta gaztetxoentzako jolas parke handia,  
Gazteria zerbitzutik bideratzen dena 
20:00etan Apar festa 
 
 

16, asteartea - martes 
ERRALDOI ETA BURUHANDIAK – GIGANTES Y CABEZUDOS 

LEK Erraldoi Konpartsa Urolatarrak txarangarekin kalejiran - pasacalle con Urolatarrak txaranga. 
ERDIGUNEA – CENTRO: 19:00

 
 
 



17, asteazkena – miércoles 
KALE IKUSKIZUNA- ESPECTÁCULO DE CALLE: “Kale Gorrian”. Barsanti teatroa.  
19:00. Kale Nagusia. 
 

 

Aitona.amona bikote bat etxerik gabe geratzear dago. Ezkondu ondoren erosi zuten pisua betirako 
uzteko unea iritsi da. Polizia beren balkoiaren azpian dago, gunea inguratuta dute eta epailearen 
agindua betetzeko prest daude. Auzokideak etxe inguruan batu dira, egoera horren lekuko izan eta, 
behar bada, kexatzeko. Marinok ez du etxetik joateko asmorik, amaierara arte gogor eutsi nahi du. 
Begoñak, bestalde, nahiago du egoera horrekin lehenbailehen amaitu, baina ez ditu bere gauzak 
etxe barruan utzi nahi. Auskalo bankuek zertarako erabiliko dituzten… Justizia egingo al da? 

 
 

18, osteguna - jueves 
MUSIKA: Agurtzane eta Ion Elustondo lagunekin-“Bizirik dauden eskuak” diskaren 
aurkezpen kontzertua.  
19:00. Agirre Etxeberri parkea. Eguraldi txarrarekin Azokan-con mal tiempo: Azoka.  
 

 

Anai-arrebak ez ezik, oholtza ganeko bikotea dira 
aspalditik Agurtzane eta Ion Elustondo. Bizirik dauden 
eskuak izeneko hau bigarren diskoa dute, eta Elkar 
argitaletxearen eskutik ikusi du argia. Euren ingurune 
naturala erromeriak dira, soinua eta panderoa lagun, 
jairik jai. Agertokiko doinuak diskora ekarri ditue 
oraingoan, proiektu honetarako sortutako 16 
kantuen bidez. 

Bizirik dauden eskuak Agurtzane eta Ionen estiloaren 
erakusgarri dan arren, beste musikari askoren 
ekarpena be badago, diskoan, eta hauetako batzuk 
lagun izango dituzte, diskaren aurkezpen kontzertu 
honetan. 

.

 
 

 

19, ostirala – viernes 
IKUSENTZUNEZKOA IV: “Bidaiak”  
Ikatza Argazkilari Elkarteko kideen argazkiekin osaturiko emanaldi - proyección de las fotos de 

los miembros de Ikatza Argazkilari Elkartea. 

AZOKA: 22:30 



 


