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Gezala Auditoriumean,  ostiraletan, 17:15ean  
HAUR ANTZERKIA ///////////////////////////////////

Markeliñe. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 3€

Katxiporreta Koop. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

Zurrunka Teatro. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 3€

Teatro Paraiso EUSKAL HERRIA. HITZIK GABE. SARRERA 3€

GANBARA DOINUAK

“KUIKUI” PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

AIOKO (TXONTXONGILO ETA ITZAL ANTZERKIA)

LEIHOAK

Gure protagonistak iraganeko oroitzapenak ekarri ditu gogora 
familiaren baserria bisitatzen duenean. Antzerkiaren eta zuzeneko 
musikaren bidez gure aurreko mundu baten oroitzapenak 
berreskuratu eta mundu modernoan familiaren eta kulturaren 
ondarea zaintzeak duen garrantziaz gogoeta egingo du.

Euskararen gaiari eutsi nahi izan diogu pailazook beste behin, 
Aitorren eta Mariren hizkuntza zaharrari arnas bideak topatze 
aldera. Orduan, txoriak ginela amestu genuen, eta munduari 
Kuikui esan genion. Batzuk kuku, besteek piui, kerrek.... eta beleak 
KRAAAA!... Guk, ordea, kuikui, Marimototsek erakutsita. Izan ere, 
amalurra txoriek bezala ikusten eta begiratzen lagunduko baitigu. 

Aioko garai batean irla alai bat izan bazen ere, aspaldian 
iluntasunak bertako biztanleen bihotzak hartuak zituen. Dohain 
oso bereziak dituzten Azkartxin eta Moteltxin izango dira istorio 
honetako protagonistak. Abentura, sorpresa, geinu eta itzalak, 
argiz eta emozioz beteriko itzal ugari, aurkituko ditugun bidaia 
fantastikoa izango da.

Haizeak txistu egiten du eta hotz handia egiten du. Albisteek hotz 
eta elur olatu handi bati buruz hitz egiten dute. Etxetik ez irtetea 
gomendatzen da. Emakumea aspertuta eta atsekabetuta dago 
leihotik begira eta gauaren itzalen artean dantzari baten silueta 
agertzen da, leihoaren isla itsas kosmos bihurtzen duelarik.
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//////////////////////////////////////////////////////////
TEATRO INFANTIL

Txalo. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 3€

Canti Vaganti. ITALIA-HOLANDA. EUS. SARRERA 3€

Orratx. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 3€

Gorakada. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 3€

20.000 LEGOA ITSASPEKO ZABORRETAN

PINOCCHIO ELDARNIOZKO ISTORIOA

ORRATX TXIKI

ZUHAITZAK LANDATZEN ZITUEN GIZONA

Itsas munstro izugarri batek alarma guztiak piztu ditu; bale 
handiena baino handiagoa, ziztu batean igeri egiten duena 
eta kolore ezberdinetan itxuraldatzen den pizti honek ikara eta 
beldurra eragin ditu itsasoan dabiltzan mariñelen artean.  Ze pizti 
ikaragarri klase izan daitekeen ikertzera abiatuko zaigu itsasora 
Anorak, surfl ari trebe eta itsasozale amorratua.

Pinocchiok abentura fantastikoak bizi ditu. Arriskatzen da, 
ausartzen da, okertzen da. Berari beti gaizki doakio, beti salbatzen 
da. Umorea, objektu-antzerkia, narratzaile baten ahots beroa 
eta soinu-banda original bat erabiliz, Canti Vaganti konpainia 
italiar-holandarrak Carlo Collodiren ipuin gordina eta komikoa 
berreskuratzen du.

Kurtso bukaerako emanaldia eskainiko du Orratx! Txiki antzerki 
taldeak.

Bakardadean bete-betean sartuta dauden bi gizon ikusiko 
ditugu beren buruekin adiskidetzen. Bat artzaina da, eta gogor 
egingo du lan bizileku duen basoa berritu eta lurra salbatzeko. 
Bestea bere buruaren bila ari den gazte bat da, borondatea eta 
eskuzabaltasuna erresilientziarako tresna ezin hobeak direla 
deskubrituko duena.
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HAUR ZINEMA /////////////////////////////////
Gezala Auditoriumean,  larunbatetan, 16:30ean CINE INFANTIL

STARDOG ETA TURBOCAT

KRANSTON IKASTETXEA, 

MUNSTROEN ESKOLA

IGELEN ERRESUMA

SABLEHORTZ KAPITAINA ETA 

DIAMANTE MAGIKOA

D´ORTAGNAN ETA HIRU 

MOSKETXAKURRAK

Ikasle buruargi bat jenioentzako barnetegi batera aldatu dute, eta han, 
ustekabean, beste dimentsio bateko munstroen atari bat zabaldu du: 
ezustekoz beteriko mundu bat irekiko zaio.

Istorio honek bi heroi dauzka: txakur leial bat eta katu justizia zale 
bat. Biek elkarrekin abenturaz betetako bidaia zirraragarria egingo 
dute espaziora, etxera ekarriko dituen bidea aurkitzeko.

Igelen Erregeak Igelolinpiar Jokoen garailea bere alabarekin 
ezkonduko dela iragarri ostean, Printzesak ihes egitea erabakiko du. 
Plebeioz jantzita, ihesaldian Mecha saltzaile ibiltaria ezagutuko du, eta 
haren laguntzaz Olinpiar Jokoak prestatzen hasiko da. Bere asmoa 
Jokoak irabazi eta aitaren plana zapuztea da.

Kondairak dio badela nonbait ahalmen berezidun diamante magiko 
bat: ilbetearen argiak ukitzen duenean, bere jabearen desioak 
betetzen ornen ditu. Maga Kahn mago arriskutsuaren ametsa bizitoki 
duen oihan ilunetik ateratzea da. Izan ere, ezin du eguzkiaren argia 
jasan, erre egiten baita izpi batek azala ukitu bezain pronto.

D ‘Ortagnanen istorioa kontatzen du, Mosketxakur izateko ametsa 
betetzera Parisera doan mutil sutsu eta errugabea. Han, Pom sagua 
ezagutuko du; Mosketxakur ospetsuekin bat egingo du; Juliettez 
maiteminduko da; Milady izeneko katu espioiarekin txundituta 
geldituko da; eta Richelieu kardinal gaiztoari aurre egingo dio.
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“BIDEA IPAR” LIBURUAREN AURKEZPENA

ZINEMA FAMILIAN/////////////////////////////
Gezala Auditoriumean,  larunbatetan, 19:00etan  CINE FAMILIAR

BOLANTE BATEN HISTORIA
80ko hamarkadaren hasieran, Komando Autonomo Antikapitalistetako 
kidea zen Jose Miguel Etxeberria Alvarez, Naparra, desagerrarazi 
zuten. Gurutzatutako komunikatuen, hainbat aldarrikapenen 
eta axolagabekeria judizialaren aurrean, familiak desagerpenari 
erantzun bat ematen saiatu zen. Anaiaren desagerpenak irekitako 
zauria sendatzeko asmoz, Eneko da berrogei urtetik gora iraun duen 
bilaketaren lekukoa hartu duena.
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AMA NORA GOAZ? DOKUMENTALA

80 urtez isilpean mantendu den istorio bat azalarazi nahi du Ama, 
nora goaz?dokumentalak. Emakume anonimoak ditu protagonista, 
eta agian horixe da isiltasun horren arrazoia.Izan ere, Gerra Zibileko 
istorioak behin eta berriro entzun ditugun arren, nork ezagutzen 
du Gerra Zibilean Gipuzkoatik kanporatu zituzten emakumeen eta 
haurren istorioa?
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URAK ASKE
Bi urtegi handiren presak hustu eta kentzeko egindako lanen berri 
ematen du ikus-entzunezkoak. Bata, Normandian (Frantzia) eta 
bestea, hemen bertan, Artikutzan. Hango eta hemengo lanak aldi 
berean egin dira, baina ez modu berean. Lehenengoan, hamar urteko 
prozesu gatazkatsuaren ondoren, Sélune ibaia oztopatzen zuen 
hormatzarra kendu dute. Bigarrenean, natura berreskuratu da, nahiz 
eta 42 metro altu den paretak zutik jarraitzen duen.
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IKER. MENDIA. “ETXEA”  DOKUMENTALA

Iker Karrera mendi korrikalariari buruz idatzitako “Bidea ipar” li-
buruaren aurkezpena. Bertan izango dira Iker Karrera liburuaren pro-
tagonista eta Unai Ugartemendia idazlea. Aurkezpenarekin batera, 
“Etxea” dokumentala (35 minutu) ere eskainiko da. Bertaratzen zare-
ten guztiok liburua salneurri berezian erosteko aukera izango duzue.
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CHOLITAS
Cinco mujeres indígenas bolivianas protagonizan una expedición 
única. Como símbolo de liberación y empoderamiento se proponen 
escalar la montaña más alta de América. Su imagen es sorprendente: 
escalan vistiendo su falda tradicional. Son algo más que escaladoras, 
son mujeres valientes que encuentran en la montaña un espacio 
para sentirse libres, felices y vivas.
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MUSIKA / DANTZA / ANTZERKIA/////////////////
Gezala Auditoriumean,  igandetan, 20:00etan  

EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

Ados Teatro. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

ATX teatroa. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

Txalo produkzioak. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

MYRIAM PEREZ CAZABON: HIRU (3)

MI NOMBRE ES NINGUNO

LUBAKI LAINOTSUA

LEHENDAKARI GAIA

LEIHO ZIKIN, ZERU GARBI

HIRU(3) Myriam Perez Cazabon koreografoaren proiektu berria da. 
Aukera berriak eraikitzeko asmoa du, eta sorkuntza-prozesuari 
eta ibilbideari garrantzia eman nahi die. Laborategiko ideia batetik 
abiatuta, behar den denbora eman nahi zaio prozesuari, kontzeptuen 
ikerketan eta transmisioan sakondu ahal izateko.

Espectáculo teatral interdisciplinar que surge de las ideas, 
inquietudes e impulsos artísticos de sus protagonistas: jóvenes 
migrantes no acompañados.

Gerrako lubaki batean soldadu beterano bat dago, bakarra, beste garai 
bateko borrokalaria; militantzia eta diziplina zorrotza ditu. Aspaldian 
ez dago borrokarik, ez dago etsairik... dena bare dago. Jeneralek 
“bakea” sinatu zuten, tropak etxera bidali zituzten, baina ez zuten 
erreleborik bidali, eta noski, erreleborik gabe ezin da postua utzi.

Lehendakari hautatu berria inbestidura-ekitaldirako hitzaldia 
prestatzen ari da; azken orduan, ordea, arazo larri bat sortuko zaio: 
tik arraro, barregarri eta aguanta ezina. Arazoa bideratzeko psikiatra 
bat ageriko da eta bien artean berriketaldi dibertigarri eta nahasgarri 
bat sortuko da. 

Nerea Gurrutxaga, Oihana Vesga

Espazio fi siko eta testuinguru konkretuek gorputzean eta genero 
jarreran duten eragina aztertzen da Leiho zikin, zeru garbi lanean. 
Mugimenduaren eta ahotsaren lanketatik emakumearen espazioa 
erreklamatzeak zertan datzan hausnartzeko saiakera bat da.
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//////////////////////////////////////////////////////////
MÚSICA / DANZA / TEATRO

Erre produkzioak. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

BBK Fundazioa. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

Eneritz Furyak. EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

La roca. ASTURIAS. CAST. 8€

FAKE

BERTSO SAIOA

YERMA

ENERITZ FURYAK: EMADAN

PORNO

Gabon zahar gaua da Eta denek ospatzen dute beren bizitzako 
lehen eguna dela. Baina ospakizun hau segada bat besterik ez da. 
Benetako kanpai-hotsak iritsi baino lehen amona ohera eramateko 
antolatutako paripea. Amona lotan dagoenean, guztiek jokatzen dute 
benetan diren bezala. Eta hor hasten dira arazoak.

Azken urteetako bilakaeraren lekuko, 2021 aldaketon fruituak 
jasotzeko unea da. Eneritz Furyak musikariak aurreko bere bi diskoen 
uzta jaso du jada, euskal musikako ahots berrien artean bere lekua 
topatuz, eta Frantzia, Belgika, Alemania, Suitza, Italia, edo gertuago 
ditugun Kataluinia nahiz Galiziako oholtzetan joz. 

Bertso saioa izango da Gezala Auditoriumean. Bertsolariak zehazteke 
daude.  

BERA bilbotar artista ospetsua da.Bere senarra, negozio-gizon 
arrakastatsua. Bere ahizpa, bizitzak harrapatutako andrea. Bere ama, 
besarkadarik inoiz eman ez zion gizaki hori. Eta bere mutil-lagun 
ohia ama izateko aukera ekarri zezakeena.Hona hemen BERA, gure 
YERMA, eta bere ingurunea.

En vísperas de la cena de fi n de año, un tipo descubre en una página 
erótica de internet un vídeo protagonizado por su cuñado «dándolo 
todo», malamente camufl ado por un antifaz. La velada entre uvas y 
parientes pinta mal. Así arranca «Porno», que nos hace refl exionar 
sobre dilemas morales muy presentes en nuestra sociedad. 
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Gezala Auditoriumean,  igandetan, 20:00etan  
MUSIKA / DANTZA / ANTZERKIA//////////////////

EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

EUSKAL HERRIA. EUS. SARRERA 8€

CUBA. SARRERA 8€

EUSKAL HERRIA. SARRERA 8€

TANGOSOPHY

LA BASU: GERRA

ANA MAZA: LA FLOR

NEREA MARTINEZ: BESARKADA

Javier Berna & Gorka Hermosa. “Tangosophy” programa Astor 
Piazzollaren Tangoaren fi losofi atik abiatzen da (herri-musika 
jazzarekin eta gaur egungo musikarekin fusionatzea), eta estetika 
musikal horretatik hurbil dauden autoreen konposizioak biltzen ditu, 
hala nola Richard Galliano, Germán Díaz edo Gorka Hermosa.

La Basu, Euskal Herriko emakumeen raparen erreferente 
handienetako bat da. Indar handiko letrak, danborraren eta kaxaren 
erritmoan. Rap, soul, reggae edo fl amenkoa bezalako musika-
generoetan nabarmentzen da La Basu.

Gorputza lokatza dela pentsatuta: nola mugituko litzateke? 
Gelditasunaren ideia, denbora motela, irudi bat ez nabarmentzeko 
moduan aldatzen dela eta, ia konturatu gabe, beste eskultura bat, 
beste besarkada bat, beste ekintza bat ikusten ari zarela.
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Ana Carla 8 urterekin hasi zen txeloa jotzen eta Habanan agertu 
zen lehen aldiz, 10 urte zituenean. 13 urterekin album batean parte 
hartu zuen Carlos Mazak Familian proiektuarekin.  2012an Parisera 
joan zen  kontserbatorioan ikastera, eta bakarkako bira batean parte 
hartu zuen, Europa osoan

Iguana Teatre. BALEAR UHARTEAK. CAST. SARRERA 8€

LUZ QUEBRADA 

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 destruyó los sueños de 
gran parte de la población. Para las mujeres supuso perder todos los 
derechos que habían conseguido con la II República y, además, perder 
a los hombres que formaban parte de su vida. El espectáculo recupera 
algunas historias de estas mujeres.
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//////////////////////////////////////////////////////////
MÚSICA / DANZA / TEATRO

Carmen Avila. EXTREMADURA. CAST. SARRERA 8€

Orratx! Antzerki taldea. EUS. SARRERA 8€

Cia. Cielo Raso. EUSKAL HERRIA. SARRERA 8€

Khea Ziather. EUSKAL HERRIA. EUS. 8€

FRESA Y CHOCOLATE

AY, KARMELA

HAMAIKA

WINONA GRACE

Versión de teatro de la película que lleva el mismo nombre, éxito 
cinematográfi co de los años 90. La historia nos habla de un idealista 
comunista cubano, ve cómo su fi losofía de vida cambia cuando hace 
amistad con un homosexual. La obra de teatro con un magistral 
trabajo de interpretación de los tres actores y un texto maravilloso.

Lezoko Orratx! Antzerki taldeak bere azken antzezlana taularatuko 
du.

“Hamaika, infi nitua zer den, mila aldiz zer gertatzen den defi nitzeko 
erabiltzen da”. Begiak itxita dituzten lau dantzarirentzat proposatzen 
du bere burua Hamaikak. Nondik doazen ikusi ezinik, gidari batzuk 
izango dituzte, soka estu tenteak, espazioa diseinatzen dutenak, baso 
moduko bat bezalakoak, dantzariei eusteko balio dutenak.

Bi aktore gazte zuzendari ezagun baten etxean esnatzen dira, gau 
festa zoro baten ondoren eta bakarrik eta apartamentuan giltzapetuta 
daudela ohartzen dira. Denbora tarte horretan elkar ezagutuko dute: 
gizarte eta lanpostu kapitalista eta konpetitibo honetan euren tokia 
bilatzeko borrokan ari diren bi emakume gazte, hain zuzen ere.
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EUSKAL HERRIA & IRLANDA. SARRERA 8€

ARIMA

Amaia Elizaran & Liam Ó’Maonlaí.

ARIMA, funtsean, dantza garaikideko pieza bat izango da, Liam 
Ó’Maonlaík asmatutako soinu-errepertorioarekin. Musika tresnen 
erabilerak (pianoa, harpa zelta, bodhrana eta musikariaren ahotsa, 
besteak beste) giro paregabea sortuko du.
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MAGGIE O´FARREL 

GAZT. / CAST GAZT. / CASTEUSK

EUSKEUSK

A ESTE LADO DEL 

PARAÍSO

HAMNET

SEI PERTSONAIA 

AUTORE BILA

LA URUGUAYA

EGUNERO HASTEN 

DELAKO
FRANCIS SCOTT FITZGERALD

LUIGI PIRANDELLO PEDRO MAIRAL

Ramon Saizarbitoria
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LITERATUR SOLASALDIAK ///////////////////
Astearte eta asteazkenetan, 18:15ean, Udal liburutegian

(Osasun bermerik ez dagoen bitartean ONLINE izango dira) (Mientras no haya garantía sanitaria serán ONLINE)

CHARLAS LITERARIAS

31
Euskarazko solasaldiak Ane 
Mayozek dinamizatuta izango 
dira. Gaztelerazkoak, Javier 
Minak

Las charlas en euskera serán 
dinamizadas por Ane Mayoz. 
Las del castellano, por Javier 
Mina

ZETA-ZETA ////////////////////////////////////
Gezala Auditoriumean,  19:30ean DANTZA SORTZEN / CREACIONES COREOGRÁFICAS EN DESARROLLO

2. SAIOA: Andrea Aguado eta   

Laura G. Latasaren sorkuntzak

2. SAIOA: Noel Quintela eta  

Beñat Urrutiaren sorkuntzak

2. SAIOA: Iñigo Rementeria eta  

Oscar Pascual-en sorkuntzak

2. SAIOA: Aurkezpen fi nala, hiru 

piezak batera, bukaturik

ZETA-ZETA 1

ZETA-ZETA 2

ZETA-ZETA 3

AURKEZPEN FINALA

27
URTARRILAK

21
APIRILAK

22
OTSAILAK

19
MAIATZAK



PREZIOA: 
25€ [Gazte Txartelarekin 20€]
Salgai jarritako txartelen kopurua mugatua izango da eta 
urteko balioa izango dute.

ABANTAILAK:

1. %30eko deskontua Gezala Auditoriumean 
programatzen den ekitaldi orotan.

2. Urteko programazioaren barruan, doako bi kontzertu 

eta doako bi dantza-emanaldi aukeran.

3. Ostiraletako haurrentzako ekitaldietan,   
bi sarrera doan.

4. Emanaldiko doako 4 sarrera zozketatuko dira.

EROSTEKO TOKIA: 

Kultura Saila edo sarrerak online erosteko gunean (kasu 
honetan txartela posta bidez bidaliko da).

OHARRA: Edozein  kasutan, sarrerak ekitaldiaren eguna 
baino lehen eta erosi beharko dira. 

• Onlineko erosketan jasoko den pasahitzen bitartez. 
• Aldez aurreko salmentan: Lagun Txartela aurkeztu  

beharko da. 
Prozedura berdina doako dantza eta musika ekitaldietan 
sarrerak eskuratzeko.

PRECIO: 

25€ (con Gazte Txartela: 20€) El número de tarjetas a 
la venta será limitado y su validez será anual.

VENTAJAS:

1.  30% de descuento en toda la agenda cultural del 
Auditorium Gezala.

2.  Dentro de la programación anual, dos  

conciertos y dos actuaciones de danza 

gratuitas  a elegir.
3.  En los actos infantiles de los viernes, dos entradas 

gratuitas.

4. Por cada evento se sortearán 4 entradas gratis.

LUGAR DE ADQUISICIÓN: 

Departamento de Cultura o en venta de entradas on-
line (en ese caso la tarjeta será enviada por correo). 

NOTA: En cualquier caso, las entradas se deberán adquirir  
con antelación al día del evento. 
• Para la compra online será necesaria la clave que se 

sumistrará.
• Venta anticipada en taquilla. Será necesaria la 

presentación de la Lagun Txartela. 
Esto mismo valdrá para la adquisición de entrada en los 
eventos gratuitos de danza y música. 
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20:00

Gezala

18:00

Gezala

11:00

Gezala

17:15

Gezala

20:00

Gezala

20:00

Gezala

Nerea Martinez: Bersakada

Tomas Garbizu Musika Eskola: 
Kontzertu Pedagogikoa

Ana Maza (Txelo & Ahotsa 
Kubatarra):La Flor 

Tomas Garbizu Musika 
Eskola: Tailer Didaktikoa

Antzerki Musikala: “Gorakada”: 
Zuhaitzak landatzen zituen 
gizona
Javier Berna (Klarinetea) & 
Gorka Hermosa (Akordeoia): 
Tangosophy

4

7

9

4

6

8

9

10   

17:00

Musika

18:00

Gezala

12:30

Gezala

16:00

Gezala

17:00

Gezala

19:00

Gezala

19:00

Gezala

20:00

Gezala

Informatika Musikala: 
Informatika Musikala

Tomas Garbizu Musika 
Eskola: Kontzertua

Sutargi Abesbatza + 
Euskadiko Gazte Musikariak: 
Kontzertua

Tomas Garbizu Musika 
Eskola: Kontzertua

Triq Perkusio Taldea: 
Perkusioko Kontzertua

Herritarra: Kantujira

h3o Quartet: Kontzertua: Jazz

Amaia Elizaran & Liam 
Ómaonlai  (Dantza & Pianoa): 
Arima 

Behin Behineko  EGITARAUA

MARTXOA

APIRILA

Gezala Auditoriumeko LAGUN TXARTELA
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