E G U T E G I A
Ikusentzunezkoa: Ihintza Elsenaar — Azaroak 16
Hitzaldia: Goiener — Azaroak 24
Hitzaldi-afaria: Kataluniako prozesua — Abenduak 1
Durangoko Azoka — Abenduak 6 - 10
‘Irri Par Txou’ — Abenduak 7
Keu Agirretxea & Jon Gurrutxaga — Abenduak 15
Bertso Txapelketa Nagusia — Abenduak 17
Olentzerori ongi-etorria — Abenduak 24
Gabonetako Jolas Parkea — Abenduak 28
‘Ezberdin bezain eder’ — Abenduak 28
Sansilbestre lasterketa Deban — Abenduak 31
Klown tailerra — Urtarrilak 4 - 5
Errege kabalgata — Urtarrilak 5
Debako Soro Feria — Urtarrilak 6
Mendi ibilaldia: Agiro — Urtarrilak 14
Sansebastianak Elorrixan — Urtarrilak 19, 20, 21
Santeskea — Otsailak 4

Azaroak 16 osteguna
21:00 Andutz Biltokian
IKUS–ENTZUNEZKOA:

H U AY H U A S H
ESKALADA
ESPEDIZIOA
Ihintza Elsenaar
Perun dago Puscanturpa (5410m) mendia,
Huayhuash mendilerroaren hegoaldean.
Bost lagun joan ziren, hiru neska eta bi mutil,
paretatzar amaigabe hartan bide berri bat
irekitzeko asmoarekin. Hamabi egunez gora eta
behera ibili ondoren, Puscaj Pucutai bidea sortu
zen, “hodeien iruleak” bertako ketxua hizkuntzan.
Lasturko Arruan Haundi baserrian jaio
zen Ihintza Elsenaar. Mendiz inguratuta
hazi arren, alpinismoak eta eskaladak
ez zuten erakarri 25 urte bete arte.
Lagunekin eskalatzen hasi, eta batetik
bestera ibili da, haitzean nahiz izotzetan
eskalatzen: Piriniotan, Alpeetan,
Marokon, Turkian, Nepalen, Perun...
Club Alpin Français federazioaren EPAF
Emakume Alpinisten Taldeko kidea da.

Azaroak 24 ostirala
19:30 - Burugorri gainean
HITZALDIA:

ARGINDAR
ALTERNATIBAK

ZER DA
GOIENER?
Olatz Azurza eta Fernando Olalde
(Goiener Elkarteko boluntarioak)

• Egungo merkatu elektrikoaren
azalpen labur bat.
• Goiener kooperatibak zer eskeintzen
duen, alternatiba bezela.
• Nola egin bazkide eta kontratu
aldaketaren nondik norakoak.
• Faktura elektrikoaren gakoak,
3 aipamen oinarrizko.
Irabazi asmorik gabeko energia
kooperatiba herritarra da GOIENER.
Eredu energetikoa aldatzearen alde
dihardu elektrizitate berriztagarriaren
eskaera areagotuz, enpresa haundien
interesetatik aldenduz, tokiko garapen
ekonomikoaren alde. 2012an hasi zuen
ibilbidea, eta dagoeneko 7.000tik gora
bazkide ditu, gero eta enpresa txiki eta
entitate publiko gehiagorengana iritsiz.

*OHARRA:
Ekarri etxetik argindar faktura,
bertan aztertzeko.

hitzaldia amaitutakoan:
mokadua eta edatekoa

w w w. g o i e n e r. c o m

ABENDUAK 1 OSTIRALA
19:30

HITZALDI–AFARIA

Elorrixako Lauhaizeta Elkartean

KATALUNIAKO
PROZESUA
Azken hilabeteotan Kataluniako prozesu
subiranistak astindu digu egunerokotasuna.
Hainbat nozio eta gatazka azaleratu dizkigu,
halanola erabakitze eskubidea, subjetu izaera,
gizarte-antolaketa eta demokrazia. Baina, askotan,
esaten denak baino, esaten ez denak ematen
dizkigu egoera ulertu eta kokatzeko elementuak.
Prozesua hurbilagotik bizitzeko han-hemenka sortu
diren topaketen ildotik, eztabaida eta hausnarketa
sustatzea da juntadizo honen aitzakia.

19:30 HITZALDI IREKIA.

Kataluniako ordezkariak izango ditugu hizlari.

21:00 AFARI–SOLASA.

Bertoko jakiak. 40 lagunentzat platera. 15€
Afaritarako izen emateko epea: azaroak 29
tel: 643379436 (Inaxio) 680633175 (Aintzane)
*Herritarren proposametik sortutako ekimena da. Ez du aldebateko interesik.

ABENDUAK 7 OSTEGUNA
22:00 - Lasturko tabernan
(21:00etan gaztainak)

Laguntzaile:
IZARRAITZ BIZIRIK

Aktoreak: Ion Martinez Esnaola eta Jose Kruz Gurrutxaga
Ikuslego mota: Helduak / Iraupena: 75 min

2 lagun eskenatoki gainean. Ezin dira adiskideak izan,
ez baitute elkar ezagutzen. Eta zer gerta daiteke biak
lan bera egiteko kontratatu dituztela konturatzen
direnean? Sesiotan amaitu dezakete. Ez dute gai
bat jorratu gabe utziko, umorea lagun (adiskide):
ikastoletako garaiak eta gertakizunak, txikitatik
nerabetasunera gertatutakoak, unibertsitate garaiak,
maitasuna eta sexua, familia, euskaldunon izaera eta
ohiturak, musika, hitz jokoak ...
Ion Martinez Esnaola (Donostia)
Umorezko bakarrizketa eta antzerki
munduan sartuta dabil. Emanaldi ugari
eginez, EHko txoko ugaritan, gaztetxe,
taberna eta herri antzoki. Aldatzen
Laguntzen antzerki taldearen sortzailea.
Antzezlanak: Oteitza =/= Gizartea,
Ispilua, Amets Zirkoa Salgai!

Jose Kruz Gurrutxaga (Azkoitia)
Interpretazio munduan denbora luzea
darama. Konpainia garrantzitsuenekin
egin du lan; Tanttaka, Vaiven, Txalo,
Tardean edo Gorakada. ETB-ko
programa ugarietan ikusi ahal izan
dugu, baita estatuko telesaioetan ere.
Bakarrizketaren munduan sartuta dabil.

5€
22:00

Burugorri aretoan

ABENDUAK 15 OSTIRALA
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AGIRRETXEA

Norbere diskoetan eta zuzenekoetan bestearen
laguntza jasotzeko ohitura badute ere, urteetako
elkarlanean beste urrats bat eman dute Keu eta
Jonek. Udaberrian “Izanak” deituriko kantua
argitaratu zutenetik biran dabiltza bikote formatuan
Euskal Herrian zehar. Itziarren amaituko dute bira.
Jon Gurrutxaga
Arima Beltza eta Jon & Sugramas
proiektuetako abeslaria izan eta
gero, bakarkako ibilbideari ekin zion
elgoibartarrak, eta orduz geroztik
formatu ezberdinetan jo du taberna,
gaztetxe nahiz bestelako aretoetan.

Keu Agirretxea
Estilo desberdinetan idazten eta
interpretatzen du gitarjole, abeslari
eta konposatzaile ondarrutarrak. Uek,
Governors, Fjord eta Etsaiak taldetako
kide izana. 18 disko kaleratu ditu,
hoietako hiru instrumentalak.

+info:

https://www.keuagirretxea.com
https://jongurrutxaga.bandcamp.com
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Marrazki,
buztin eskulan,
aurpegi margoketa,
tailer ezberdinak.
Puzgarriak.
15:30etatik aurrera

ABENDUAK 28 OSTEGUNA
19:00 Burugorri gainean

EZBERDIN
BEZAIN
EDER
I P U I N
M U S I K A T U A

Iraupena: 50 - 60 minutu
Ipuin kontalaria: Nerea Ariznabarreta
Musikaria: Mariano Hurtado
3-10 urte bitarteko umeei zuzendua.

Ezberdina izatea. Horixe kontaketa honen gaia.
Anitz eta ezberdina dena kuriositatez begiratu,
ezagutu eta hurbildu. Txirula izan nahi zuen
kontrabaxua, milaka koloretako eguzki izpi
arraroa eta ezusteko oparia jaso zuen urtxintxa
izango dira gure protagonistetako batzuk, eta...
Zuzeneko musika izango da istorio hauetako
bidelagun �dela.
Nerea Ariznabarreta
Esperientzia luzeak eta ikasketek eman
diote formakuntza. Clown, antzerki
�sikoa eta musika, bere kontaketak
gorputz adierazpen, musika eta
umoreaz baliatuz egiten ditu.

Mariano Hurtado
Autoikaskuntzarekin hasi, Musikenen
osatu, talde ezberdinetan aritua eta
musika eta ahozkotasun proiektuetan
ibilia. Instrumentu ezberdinak jotzeko
duen gaitasunak, dibertigarri bihurtzen
ditu kontatzen diren istorioak.
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Burugorrineko ganbaran
14 urtetik gorako edozeinentzat
(10 lagun gutxienez tailerra osatzeko)
Matrikula: 10 €
Informazioa + izen ematea:
645714633 (Arantza)
Epea: Abenduak 31
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URTARRILAK 4 eta 5
16:00–20:00 (guztira 8 ordu)

Barnean daramagun pertsonaia garatzeko modutzat
har daiteke klown jolasa. Ondo pasatzea, kontzientzia
esnaraztea eta aditzeko ahalmena hobetzea du
tailerrak helburua, bizitza eta harreman jarioak onduz.
Begiratzen berrikasteko proposamen bat, alde ludiko
eta atseginekin bat.
Irakaslea: VIRGINIA IMAZ
Oihulari Klown antzerki taldearen
sortzailea Jose Carmelo Muñozekin batera.
28 urte daramatza pailazo profesional gisa,
maskara-antzerki eta klown formakuntza
kontaezinak eskaintzen. 40 klown-antzerki
ikuskizun baino gehiago zuzenduak ditu,
hauetariko erdiak bere konpainiarekin.

Irteera 08:30
Otzarreta
gainetik

URTARRILA

I
D

AGIRO
MENDIKO
ALTXORRAK

Endoia eta Arbiskoa artean dago Agiro medigunea,
gehienontzat arrotz. Oinezko irteera honetan bertako
ondare eta paisaia oparoa ezagutuko degu.
1) Gure arbasoen lantoki izan diren txondor, karobi,
elurzulo, basoko txabola, larre eta harrizko paretak
ikuskatuko ditugu ibilaldian zehar.
2) Bisita Astigarragako Kobara (Goltzibar aldean),
Joxean Mujika arkeologoaren eskutik. Xumea izanik
ere, orain dela gutxi aurkitutako haitzulo honen
hormetako arteak Ekaingoaren osagarri dira.
* Pendizean ohitutako
jendearentzat.
* Adina: 12 urtetik gora.
* Norbere kontu:
–Erropa eta oinetako egokia.
–Linterna edo frontala.
–Elikadura eta ura.

Jende kopuru mugatua.
Urtarrilak 12rako eman izena,
626710441 telefonoan (Xabi).

(

Ibilaldiaren ondoren
Aittola-Zarren bazkaltzeko
plana. Aurrez kon�rmatu.

)

Indalezio Ojanguren Sesiarte puntan, 1954. Argazkia: Indalezio Ojanguren. CC BY–SA
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SANTESKEA
Irteera: 08:30
Itziarko Plazatik
Euskal Herriko herri askotan, ohitura
da Santa Ageda bezperan kopla
zaharrak kantatu, makilekin lurra joaz,
diru edo jateko eskean ibiltzea, jantzi
tradizionalekin eta kriseilua lagun.
Lurra esnatzea omen da jaiaren jatorria,
neguko solstizioaren ondoren.
Gurean ere, auzoz-auzo, etxez-etxe ibiliko
gera talde desberdinetan, egun osoko
planean, azken urteotako usadioan.
Iluntzeko afariz amaituko degu eguna.
Herriko beharretarako baliatuko da
santeskean bildutako irabazia.

2 017 – 2 018
UDAZKEN–NEGU
K U LT U R P R O G R A M A

LAUHAIZETA
ELKARTEA

