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MARTXOAREN 7TIK 27RA HAUTSI ZEN ANPHORA!

8.
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FESTIBALA BILBON, HAUTSI ZEN ANPHORA!
MARTXOA

10

J. C. Eguillor mundua ibilbide gidatua María Urcelay

11

Hautsi da Anphora R. Ordorika & Mugalaris, B. Atxaga eta J. C. Egillor

12

Loraldia Terminala. Sormen berriaren harrobia

13

Bozak Lide Hernando (Liher), Itziar Ugarte, Maddi Oihenart eta Maddalen Arzallus

15

Mira Hadi. Eulalia Abaitua andre-begietan

16

7 kaleetan zehar / 18:00 eta 20:00

EUSKALDUNA JAUREGIA / 20:00

LA TERMINAL (ZORROTZAURRE IRLA) / 11:30etik 22:30era

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA (ENTZUNGELA) / 12:30

ARRIAGA ANTZOKIA / 19:30

11. ORRIA

13. ORRIA

15. ORRIA

29. ORRIA

31. ORRIA

Laboa. Lekeitiotik hegan Ensamble Kuraia, Maddi Oihenart eta Elektrart
ARRIAGA ANTZOKIA / 19:30

17

EUSKAL LITERATURAREN HISTORIA SOBRENATURAL BAT

18

Sortaldekoak Hedoi Etxarte, Xabier Erkizia, Broken Brothers Brass Band

19

Ur Haatik

20

Arnasa Organik Dantza

ITSASMUSEUM / 19:30

ITSASMUSEUM / 19:30

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA (ATRIOA) / 12:30

BBK SALA / 19:00

33. ORRIA

35. ORRIA

37. ORRIA

39. ORRIA

41. ORRIA

PROGRAMA

2022

20

Marzana Espazioa. Artea, herri-kanta eta bermuta

21

Hili Uxue Alberdi eta Araiz Mesanza

22

Ezer ez da dirudiena Maribel Aiertza

23

Belar Hostoak A. Lasa, U. Artola, J. Gurrutxaga, D. Venegas , A. Sarasua eta A. Etxebeste

24

Garaiz: 60 t.m. MugMus Laborategia + Alaia Martin

25

Migratzaileak Aukeran Dantza Konpainia

26/
27

Unisonoa Ixiar Rozas, Ainara LeGardon eta Rafael Martínez del Pozo

26

Muguruza Mani-Fest J. Arakama & Asmathic Band, La Basu & Basatiak

27

Gerorik Balego A.Agirre, O. Salvador, O. Bartra, N. Ibarzabal eta A. Agirre

MARZANA ESPAZIOA (MARTZANA KAIA, 5) / 11:30 eta 13:00

43. ORRIA

ELKAR DENDA (IPARRAGIRRE KALEA, 26) / 19:00

45. ORRIA

ELKAR DENDA (POZA LIZENTZIATUA KALEA, 14) / 19:00

47. ORRIA

BIDEBARRIETA LIBURUTEGIA / 19:00

49. ORRIA

AZKUNA ZENTROA (AUDITORIOA) / 19:30

51. ORRIA

ARRIAGA ANTZOKIA / 19:30

53. ORRIA

LA FUNDICIÓN / 19:00

55. ORRIA

eta N. Erbiti, I Celestino & Eskola Ergatiboa
KAFE ANTZOKIA / 22:00

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA (ENTZUNGELA) / 12:30

57. ORRIA

59. ORRIA

www.loraldia.eus

FESTIBALA BILBON!
2022 MARTXOA

ZORTZIGARREN LORALDIA
HAUTSI ZEN ANPHORA!

Etiopia, utopia. Anphora, iragana. Sortzailearen irudi metaforikoek
irudikatzen dute gure unibertsoaren paisaia. Transmisioa badakar.
Zerumuga begietan iraganarekin hausten dugu eta mila ispilutan gure
sormen garaikidea islatzen da. Gaurkotzea dugu xede. Horregatik “Hautsi
da Anphorari” lau hamarkadako hautsa kendu diogu eta gaurko musikaitsasoetan nabigatuko da belak betean.
Menturazaleen sasoia amaitu zela aldarrikatu zuten arren, Loraldiak
abenturaren ziurgabetasuna du gustuko. Arriskuak hartuko ditugu musika
garakidearekin tauletan eta Laboaren esperimentazioaren bidea bidean
bide ibiliko da. Sarritan ekartzen dugu gogora Oteizak urratutako traineruen
joera: atzera begira jarrita aurrera joko dugu. Loraldia Terminalak hartuko
du lurra Bilboko Zorrotzaurre irlan. Terminal honetatik hegan abiatuko da
sormen berriaren harrobia. Euskal Harrian lili kimu sortu berriak loratzen
dira arrakaletan eten gabe.
Gazte-sormenari eremua zabaltzea edizio honetako berrikuntzarik
nabarmenetakoa da. Lur berrien esploratzaileak gara. Sormena da bidea.
Herri bat abian. Loraldia, mendi-makilak lez, ibilian-ibilian geroaren akuilua
da. Probokatzea dugu asmo. Zortzigarren bidaiari ekiteko prest gara. Azken
igandeak Alaine Agirreren gogoeta dakar: “gerorik balego, zenbat aldiz
loratuko gara, Bilboko martxoetan?”

www.loraldia.eus

SARRERAK ENTRADAS
SARRERAK ARETO EZBERDINEKO LEIHATILETAN
ETA WEBGUNEETAN ETA BAITA LORALDIAREN
WEBGUNEAN ERE EROSI AHALKO DIRA.
Las ENTRADAS podrán ser adquiridas en los diferentes espacios y sus webs, así
como en la web de LORALDIA:
ARETOAK

ITSASMUSEUM
AZKUNA ZENTROA:
www.azkunazentroa.eus
Azkuna Zentroko Infopuntuan
EUSKALDUNA JAUREGIA:
www.euskalduna.eus
LA FUNDICIÓN: www.lafundicion.org
BIDEBARRIETA KULTURGUNEA: Sarrera librea
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GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA:
www.guggenheim-bilbao.eus
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www.teatroarriaga.eus
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BIRA TABERNA
LA TERMINAL:
www.laterminal.eus

ELKAR DENDAK: Sarrera librea

BBK SALA:
https://salabbk.bbk.eus

MARZANA ESPAZIOA

KAFE ANTZOKIA

LOR zaina
www.loraldia.eus/lorazaina

LORALDIAREN ZALEA ZARA? LORAZAINEN KOMUNITATEAN
PARTE HARTU NAHI DUZU?
ZER DA LORAZAIN KOMUNITATEA?
Loraldia Festibalaren zaleen komunitatea da Lorazainena. Lorazainak Loraldia
festibala zaintzen duten norbanakoak dira.
Doakoa da Lorazain izatea eta abantail eta aukera ugari ditu:
IKUSKIZUN BEREZIAK TALDEARENTZAT.
Sarrerak prezio berezian eta aldez aurretik erostea. Informazioa lehentasunez
jasotzea.Opari bereziak. Urte osoan zehar zozketa eta beste ekintza batzuetan
parte hartzea.
ETA ZER EGIN BEHAR DUTE LORAZAINEK?
Eskatzen diegun lan bakarra Loraldia publikoki laguntzea da, ahal duten neurrian
eta moduan.
Zelan? Hainbat aukera daude guztion esku:
Ekintza eta ikuskizunetan parte hartzea. Egitaraua zabaltzea. Gure mezuak sare
sozialetan hedatzea eta partekatzea. Ekintza eta ikuskizunen ingurukoak sare
sozialetan zabaltzea.
Hamaika modu dago Loraldia laguntzeko. Animatuko zara?
www.loraldia.eus/lorazaina/
¿TE GUSTA LORALDIA?¿QUERES FORMAR PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD?

Hazte Lorazaina. Lorazaina es la comunidad de los/as seguidores/as de Loraldia.
Son personas que muestran su apoyo al Festival Loraldia y su proyecto cultural.

ADEMÁS ES GRATUITO Y TIENE NUMEROSAS VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Espectáculos especiales para la comunidad. Posibilidad de comprar las entradas para los espectáculos
de forma anticipada y a un precio especial. Recibir la información sobre los espectáculos en primicia.
Regalos y acciones especiales. Sorteos, promociones y otras acciones durante el año.

EUL ALIA ABAITUA · AL AINE AGIRRE · OL ATZ

SALVADOR · OIHANA BARTR A · NEREA IBARZABAL

· AMAIA AGIRRE · UXUE ALBERDI · AR AITZ
MESANZA · AL AIA MARTIN · RUPER ORDORIKA

· MUGAL ARIS · BERNARDO ATXAGA · BIXENTE

MARTINEZ · LIDE HERNANDO · IDOIA · MARIA OSES

· LIBE ARGOITIA · KRESAL A · BORIS BRINGAS ·

XANTI AGIRREZABAL A · JUAN CARLOS EGUILLOR
· J MARTINA · MIKEL L ABOA · ELEKTR ART ·

ENSAMBLE KURAIA · MAITE L ARBURU · ANE PIKAZA

· GETARI ETXEGAR AI · ALPHAX · ITZIAR UGARTE ·

MADDI OIHENART · ZALOA IPIÑA · XENDARINAKO
AHIZPAK · IMANOL SAR ASOL A · MARIBEL AIERTZA
· AMAIA L ASA · URBIL ARTOL A · JON GURRUTXAGA

· DANI VENEGAS · ANDONI ETXEBESTE · MUGMUS
L ABOR ATEGIA · BEÑAT R AYA · AL AIA MARTIN ·
AUKER AN · IXIAR ROZAS · AINAR A LEGARDON ·
R AFAEL MARTINEZ DEL POZO · ION ZELESTINO ·

NEREA ERBITI · NATALIA MONGE · HEDOI ETXARTE

· XABIER ERKIZA · AIERT BEOBIDE · HAATIK.
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2022 PROGRAMA
Martxoaren 7tik 27ra

J.C. EGUILLOR MUNDUA ERAKUSKETA
HAUTSI DA ANPHORA
LORALDIA TERMINALA
BILBRONX
AZTARNAK. Mihisean dantza
SATIRO
GORPUZTU
J MARTINA
DJ NOEMI
BOZAK
MIRA HADI. Eulalia Abaitua andre-begietan
LABOA. Lekeitiotik hegan
EUSKAL LITERATURAREN HISTORIA SOBRENATURAL BAT
SORTALDEKOAK
UR
ARNASA
MARZANA ESPAZIOA. Artea, herri-kanta eta bermuta
HILI
EZER EZ DA DIRUDIENA
BELAR HOSTOAK. Walt Whitman
GARAIZ: 60 t.m.
MIGRATZAILEAK
UNISONOA
MUGURUZA MANI-FEST
GERORIK BALEGO
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*Jose Carlos Torreren tesian oinarriturik

Martxoaren 10tik 27ra

J. C. EGUILLOR MUNDUA
ERAKUSKETA ETA IBILBIDEA
MARÍA URCELAY
Bisita gidatua: martxoaren 10ean, 			
ostegunarekin, 18:00etan eta 20:00etan
Maria Urcelay aktorearen eskutik
Bisita gidatuaren sarrera: 5 € / Lorazainak: 3 €
60 min

BIRA

7 KALEETAN

Juan Carlos Eguillor 2011n joan zitzaigun arren irudi-ondarea hilezkorra utzi digu.
Irudimenaren unibertso bat. Eguillor Mundu bat. Diziplina anitzeko artista izan zen.
Komikia, ilustrazioa, lan grafikoa, bideo esperimentala eta Net art landu zituen.
Pott Bandarekin harreman emankorra izan zuen. Ruper Ordorikaren “Hautsi da Anphora”
diskoaren azala diseinatu zuen collage batean. Bilbo Hiriko leherketa bat. Musika-azal
honetatik abiatuta erakusketa bat ikusgai izango da Biran (Erronda Kalean).
Biran izango den erakusketatik 7 kaleetara abiatuko gara. Bisita gidatu bi antolatu
ditugu martxoaren 10ean, ostegunarekin. Gurutze kaleko Agirre Lehendakariaren etxea,
Barrenkale eta Barrenkale Barrena, Rio-Oja jatetxea, Arriaga Antzokia, Areatza, Plaza
Barria…, besteak beste, ikustatuko ditugu, Eguillor Mundua hobeto ezagutzeko asmoarekin.
Una exposición de parte de la obra de Juan Carlos Eguillor en las paredes de Bira nos
recuerda cómo fue el autor de aquella portada explosiva del primer disco de Ruper
Ordorika, “Hautsi da Anphora”. Partiendo de Bira nos adentraremos en las 7 calles de la
mano de dos visitas guiadas, para conocer este universo propio, singular y sorprendente.
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Martxoaren 11n, ostiralarekin

HAUTSI DA ANPHORA
RUPER ORDORIKA & MUGALARIS, BERNARDO ATXAGA
JUAN CARLOS EGILLORREN ARTEA

Musika eta literatura
Sarrera: 15 € / Lorazainak: 12 €
90 min

20:00
EUSKALDUNA
JAUREGIA

1980. urtean, orain dela lau hamarkada luze, mugarria jarri zuen musika-lan bat
plazara irten zen: “Hautsi da Anphora”. Bernardo Atxagaren lehen liburua zuen
abiapuntu. Iragarekin hautsi eta sormen-jarrera garaikidea eskaini nahi zuen Atxagak
“Etiopia” izkribu hura sortu zuenean. Jarraian, hainbat poema kanta bihurtu zituen
Ordorikak, musika-ibilbidearen hasierari ekinez. Berritzaileak diren poema eta kanta
haiek badute zer konta gaurko garaietan. Horregatik “Hautsi da Anphora” disko osoa,
hasieratik amaierara, eszenaratuko dute Ruper Ordorikak & Mugalarisek, Bernardo
Atxagak gaurko begirada literarioa irakurtzen duen bitartean. Geroari begiratzen dion
sormena da. Pott Bandaren garaian bezalaxe, geroa gaur izango dugu.
El primer disco de Ruper Ordorika tenía como punto de partida el primer libro de Bernardo
Atxaga: “Etiopia”. Al disco lo denominó “Hautsi da Anphora”, título de uno de los poemas de
aquella publicación que marcó un hito cultural. Rompen con el pasado para mostrar una actitud
contemporánea. En este espectáculo recuperaremos todas las canciones del disco y Atxaga
nos ofrecerá su mirada literaria actual. Como en los tiempos de la banda Pott miraremos al
futuro desde lo actual.
*Korrikarekin elkarlanean
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Loraldia terminala.
Sormen berriaren harrobia
BILBRONX, AZTARNAK, SATIRO,
GORPUZTU, J MARTINA ETA DJ NOEMI

Gazte-sormena
Sarrera: Goizez doan. Arratsaldez 5 € *
* Ikuskizun guztiak ikus daitezke
** Pintor Inazio Zuloaga kalea, 3.

Metro Deusto-Iruña + Zorrotzaurre Busa A4
(Luis Power 18, Anbulategia).
Zorrotzaurren parkinga dago.

11:30etik
23:30era
LA TERMINAL

ZORROTZAURRE IRLA**

LORALDIA TERMINALA dugu sortu dugun eremu berria. Zorrotzaurre irlan kokatutako
sormen berriaren harrobia. Egun osoko programazio honek gure unibertsoko jende
gazteari plaza eskaini nahi dio. La Terminal aretoan sei ikuskizun plazaratuko dira.
Goizean Bilbronx berreskuratuko dugu (graffiti eta Beat-box), arratsean, berriz, teatroa,
musika, literatura eta arte plastikoak izango dira proposamen berritzaile honen
partaideak. Bost espazio dituen kultur-industria honetan balore berriak deskubritzeko
aukera eskaini nahi dugu. Terminal honetatik sormen berria aireratzeko prest.
LORALDIA TERMINALA es el nuevo espacio que vamos a dedicar a la cantera de las nuevas
creaciones. Una jornada entera que da plaza a nuestros jóvenes valores. Las culturas urbanas
(beat-box y grafiti), la literatura, la música, el teatro o las artes plásticas tendrán sitio en esta
programación que busca dar cobijo a los nuevos brotes del universo euskaldun.
*ZAWP elkartearekin elkarlanean

15

LORALDIA 2022 Programa

12:00
Graffiti tailerra, gidaria: Jow
12:30
Beat-box Euskal Herriko txapelketa

12

Babeslea:

Martxoaren 12an, larunbatarekin

Bilbronx
GRAFFITI TAILERRA ETA EUSKAL
HERRIKO BEAT-BOXEN TXAPELKETA

Hiri-kultura
Sarrera: Doan
120 min

12:00/12:30
LA TERMINAL
ZORROTZAURRE

Bilbronx Zorrotzaurre irlan izango da. Bertan, La Terminal aretoan, bi ekinaldi batera
eskainiko da. Alde batetik, Graffiti tailer batean parte hartzeko aukera izango da,
bestetik, Beatboxen Euskal Herriko txapelketa.
Grafiti tailerrari dagokionez, horma bat, spray poteak eta zure irudimena baino ez da
behar. Jowonek gidatuko du sormen-esperientzia hau. Zazpi urte baino gehiagoko
esperientzia duen graffiti artista honek bideratuko du zure sentimenduak hormairudi batean isla ditzazun.
Euskal Herriko beatbox lehiaketaren 5. edizioa antolatu dugu. Bertan, Euskal
Herriko zortzi beatboxer onenak lehiatuko dira, hurrengo txapelduna nor izango den
erabakiko duen lehen mailako epaimahai baten aurrean. Munduko azken txapelduna,
Colaps (Frantzia), gonbidatuen artean izango da. Aurkezlea Rayko izango da eta
Orodreth bera antolamenduaz arduratuko da.
Vuelve Bilbronx y se instala en la isla de Zorrotzaurre dentro del proyecto Loraldia Terminala.
Tendrá dos propuestas. Un taller de Graffiti que dirigirá Jowon y la 5ª edición del Campeonato de
Beatbox de Euskal Herria. Los mejores ocho beatboxer vascos intentarán hacerse con la txapela.
17
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AZTARNAK.
Mihisean dantza
KRESALA DANTZA TALDEA
Dantza garaikidea
Sarrera: 5 € *
50 min
*Sarrera honekin Loraldia Terminaleko

arratsaldeko emanaldi guztiak ikus daitezke.

18:30
LA TERMINAL
ZORROTZAURRE / T2

Dantza eta arte plastikoak uztartzen dituen ikuskizun ikusgarria. Ekintza perfomatibo
honen bidez, fluxus mugimenduaren moduan, euskal dantzaren praktika artistikoa
arte plastiko eta grafikoaekin bateratzen da. Dantzariek mihise zuri baten gainean
dantza egingo dute eta sortutako keinuaren eta aztarnaren bidez mihisea lohituko
dute. Hasiera batean, ekintza kontzeptuala baino ez dena, fisikoki gorpurtz-prozesua
eta memoria kolektibo baten emaitza ikusiko da. Memoria hori ikusleek mihisearen
gainazalari buruz egindako erregistroaren eta ikusizko kontazikuznaren bidez
asimilatu, ezagutu eta barneratzen dute.
Un espectáculo que surge del cruce de caminos entre la danza contemporánea y las artes
plásticas. Es una acción performativa que utiliza el movimiento fluxus, donde los bailarines
bailan sobre un lienzo blanco, manchándolo mientras realizan la coreografía..
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Satiro
XANTI AGIRREZABALA

Teatroa
Sarrera: 5 € *
20 min
*Sarrera honekin Loraldia Terminaleko

arratsaldeko emanaldi guztiak ikus daitezke.

19:30
LA TERMINAL
ZORROTZAURRE / T5

Satiro: sexu-instintu gordinenak irudikatzen dituen izakia. Gizonezko lizun, likits,
zantar eta harigizkoa. Basoetako jeinua, erdi gizona, erdi animalia, giza enborra
eta aurpegia, aker-zangoak, adarrak eta isatsa zituena. Ardoa edaten, jolastatzen
eta dantza ibiltzen zena. Satiro ez da zure desirak, zure nahiak, zure fantasiak, zure
erotika. Satiro zu da. Dena haragia, dena gorputza.
Bakarrizketa honek Xanti Agirrezabalaren lan pertsonala da. Dantzerti ikasketak
amaitu eta plazaratu duen teatro-lan laburra. Eduardo Galeanoren testu honetatik
abiatu zen: “Elizak dio gorpuza erruduna dela. Zientziak dio gorputza makina bat
dela. Iragarkiak dio gorputza negozioa dela. Gorputzak dio: ni festa bat naiz”.
Sátiro es un ser que simboliza nuestros instintos sexuales más carnales. Un genio del bosque,
medio hombre, medio animal con tronco y cara de persona, pero con patas, cuernos y cola de
macho cabrío. Sátiro eres tú. Un monólogo interpretado por Xanti Agirrezabala, que es su primer
trabajo después de terminar los estudios en Dantzerti.
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Gorpuztu
MARIA OSES, IDOIA ETA LIBE ARGOITIA

Literatura, musika eta irudia
Sarrera: 5 € *
70 min
*Sarrera honekin Loraldia Terminaleko

arratsaldeko emanaldi guztiak ikus daitezke.

20:30
LA TERMINAL
ZORROTZAURRE / T1

Irudia, musika eta hitzak batzen dituen ekitaldia da Gorpuztu. Sorkuntzak Maria Oses,
idazlea, Idoia, musikaria, eta Libe Argoitia, ilustratzailea, batu ditu, eta bakoitza bere
diziplinaren mugetatik haratago joan nahiak bultzatu du elkarlana. Ikuskizun honek
gorputza du abiapuntu, eta gorputza jomuga: azala, aurpegia eta odola dira proiektu
honen hiru hariak. Duela gutxi argitaratutako Fereka liburua (Maria Oses eta Libe
Argoitia) eta Ilun eta Abar diskoa (Idoia) oinarritzat hartuta, emanaldi berezi bat
sortu dute sortzaile gazteek. Hiruron barrenak elkartzen diren puntuan kokatzen da
Gorpuztu izeneko lan berri eta erakargarri hau.
Un cruce de caminos entre la literatura, la música y la ilustración. Esta creación surge desde la
poesía de María Oses, las canciones de Idoia y los dibujos de Libe Argoitia. Cada una desde su
disciplina dan cuerpo a una propuesta artística de gran emoción e interés.
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J MARTINA

Musika (pop elektronikoa)
Sarrera: 5 € *
60 min
*Sarrera honekin Loraldia Terminaleko

arratsaldeko emanaldi guztiak ikus daitezke.

22:00
LA TERMINAL
ZORROTZAURRE / T2

J Martina pop elektronikoa lantzen duen talde bizkaitarrak base elektronikoak ahots
melodikoekin uztartzen ditu sortzen dituzten kantuetan.
2020an argitaratu zuten lehen lana, Camaronen “Viejo Mundo” abestian oinarritutako
“Mundu Zahar” abestia. Ondoren, beste hainbat lan plazaratu dute: Su, Desira, Beste
Zerbait eta Errekan Behera, besteak beste.
Etorkizunarekiko belaunaldien arteko ardura islatzeko nahia azaleratzen da J
Martinaren doinuetan zein letretan. Gau honetan, musika-lan berriko kantak
plazaratzera dator hirukotea.
La presentación del nuevo disco de J Martina es un pequeño acontecimiento. Este trío
vizcaíno que trabaja el pop electrónico. Se está abriendo camino con sus nuevos sonidos
y sus pensadas letras.
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NOEMI DJ

Dantza-musika
Sarrera: 5 € *
90 min
*Sarrera honekin Loraldia Terminaleko

arratsaldeko emanaldi guztiak ikus daitezke.

23:30
LA TERMINAL
ZORROTZAURRE / T2

NOEMI DJaren atzean, neska gazte beltzaran handi bat dago. Erritmo latinoak eta
dantzagarriak nahastuz dantzan jarriko gaitu. Gaztea izan arren esperientzia eta
indar handia ditu, eta inportanteena... gogoa eta motibazioa. Bere ondoan izango du
DJ Kool hondarrabitarra. Honekin batera, gazte sormenari eskainitako jardunaldia
amaituko da. Festa giroan trap, reggaeton, dancehall, rap, house, elektronika...
soinuen bidez dantzan.
NOEMI DJ es una DJ que nos invitará a danzar con sonidos de trap, reggaeton dancehall, rap,
house, electrónica… Una fiesta para terminar esta jornada dedicada a los nuevos valores de la
creación contemporánea.
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BOZAK

ETB
laguntzarekin

LIDE HERNANDO (LIHER), ITZIAR UGARTE
ETA MADDI OIHENART
Solasaldiaren gidari: Maddalen Arzallus
Musika eta solasaldia
Sarrera: Doan
70 min

12:30

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
ENTZUNGELA

Bozak izeneko esperientzia digitalaren bigarren edizioa da hau. Berriro ere bi
musikari bildu ditugu. Liher taldearen arima den Lide Hernando, alde batetik, eta
bestetik, Maddi Oihenart, Zuberoako boza. Biek ala biek Maialen Arzallusen solasaldian
parte hartuko dute. Emakumea eta euskal eszenari buruzko iritziak entzungo ditugu
eta ipar-hegoa harremana aztertuko dugu. Gainera, Itziar Ugarte poeta gonbidatuko
dugu iritzia ematera. Hitz-aspertuaz gain, musikarien kantak ere plazaratuko dituzte.
Launa melodia aurkeztuko dute zuzenean. Bi mundu hurbil bidegururtze batean.
Lide Hernando rock mundutik dator eta Maddi Oihenart herri kantatik. Guggenheim
aretoan bertan gozatzeko ikuskizun hau streamingen bidez ere ikusi ahal izango da.
La experiencia digital “Bozak” junta a cuatro mujeres para analizar la creación feminina.
Dos cantantes de dos mundos diferentes. Lide Hernando, cantante del grupo de rock Liher y
Maddi Oihenart, voz suletina de la música de raíz, comparten escenario con Maialen Arzallus,
conductora del programa, y la poeta Itziar Ugarte. Canciones, reflexiones y poesía para un
espectáculo que además de suceder en el museo, se podrá seguir en streaming.
*Guggenheim Bilbao Museoarekin lankidetzan sortutako jarduera, TopARTE
programaren esparruan eta Museoaren 25. urteurrenean.
*EKE iparraldeko elkartearekin elkarlanean.
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MIRA HADI. Eulalia Abaitua
andre-begietan
ANE PIKAZA ETA MAITE LARBURU.
GETARI ETXEGARAIREN ZUZENDARITZAPEAN
Teatroa
Sarrera: 10 € / Lorazainak: 8 €
70 min

19:30
ARRIAGA
ANTZOKIA

Eulalia Abaitua gure lehen emakumezko argazkilaria izan zen. Ingalaterran ikasi omen
zuen hasi berria zen artea eta Bilbora, bere hirira, ekarri zuen, XIX. mendearen bigarren
erdialdean. Kamararekin islatu zituen pertsonak (hamaika emakume) eta paisajeak gure
memoria dira. Irudi ezinbestekoak gure nortasuna ulertzeko eta ezagutzeko.
Beraz, aitzindaria eta bidegile handia izan zen baina gaur egun oraindik ezezaguna da gure
artean. Euskal kulturak zor dio onespena eta ezagutza. Horregatik, Loraldia Kultur Elkarteak
sustatu du ikuskizun hau. Aurretik, Anton Abbadia, Elkano edo Iparragirrerekin egin dugun
bezala, Eulalia Abaitua sormen garaikide baten bidez eramango dugu tauletara.
Ikuskizunak hiru osagai ditu. Ikus entzunezkoen bitartez Abaituaren argazkiak ezagutuko
ditugu, teatro-kontaketak (Ane Pikaza) haren bizitza eta memoria osatuko du eta musikak
(Maite Larburu) historia miresgarri honi soinu banda jarriko dio. Gure produkzio propioa da
eta Abaituaren ondarea lau haizetara hedatzeko sortua da.
Eulalia Abaitua es nuestra primera fotógrafa. Seguramente aprendió el oficio en Inglaterra y
luego ya en casa, en Bilbao, hizo un extenso trabajo que hoy es nuestra memoria visual. Una
forma de entender y conocer nuestra personalidad. Especialmente sus fotografías sobre los
trabajos de las mujeres es de un incalculable valor. Ane Pikaza (actriz) y Maite Larburu (música)
narrarán la vida de esta pionera.
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LABOA. Lekeitiotik hegan
ENSAMBLE KURAIA, MADDI OIHENART
ETA ELEKTRART

Musika garaikidea, kanta eta arte bisualak
Sarrera: 15 € / Lorazainak: 12 €
60 min

19:30
ARRIAGA
ANTZOKIA

Bidegurutzean arte bisualak, musika garaikidea eta kantua. Hiru arte diziplina horiek
batuko dira Laboaren esperimentazioaren bidean. Mikel Laboak sormenaren norabideak
urratu zituen unibertso propio bat eratuz. Esperimentazio horri Lekeitio deitu zion.
Mikel Laboa euskal musika garaikidearen berritzailea berrinterpretatzeko irrikatik
abiatzen da proiektua. Duela hamarkada luze utzi gintuen sortzaile berritzaile honek
arrasto ezabaezina utzi du. Proiektu honen bidez, haren sorkuntza esperimentala
berreskuratu eta diziplina anitzeko zuzeneko ikuskizun bihurtu dugu.
Musika garaikideak, arte bisualak eta kantuak elkartzen dituen sorkuntza, Laboari
buruzko begirada berri bat eskaintzen duen bidegurutzea.Kontzertua Kuraia Musika
Garaikideko XXVIII. Topaketarekin elkarlanean sortu da.
Estamos ante una creación experimental (siguiendo los pasos de Mikel Laboa), que está
compuesta de tres elementos: la música contemporánea (Ensamble Kuraia), las artes visuales
(Elkektrart) y la canción (Maddi Oihenart). Este proyecto original y producción propia de Loraldia
trata de continuar los Lekeitios del gran cantautor donostiarra.
*EKE iparraldeko elkartearekin elkarlanean.

33

LORALDIA 2022 Programa

17

Martxoaren 17an, ostegunarekin

EUSKAL LITERATURAREN 		
HISTORIA SOBRENATURAL BAT
IRATI JIMENEZ

Literatura
Sarrera: Doan
60 min

19:30
ITSASMUSEUM
BILBAO

Testamendu Zaharrean sugeak Ebari esandako hitzak abiapuntu hartuz idatzi du Irati
Jimenezek bere azken lana, “Begiak zabalduko zaizkizue” izeneko saiakera literarioa.
Euskal literaturaren azterketa sakonaz gain, ariketa literarioa egiteko eta baloratzeko
tresnak eskaintzen dituen lan mardula, narratibazko bere lanen estilo literarioan
idatzitakoa. Urteetako ikerkuntza lana biltzen duen lan hori oinarri hartuta osatu du
“Euskal literaturaren historia sobrenatural bat” izeneko ikuskizuna.
Bideo-lanen eta musikaren laguntzarekin egindako proposamen eszeniko bat, abadeek
id atzitako literatura pobre bat kontsideratu izan dena hori askoz gauza interesgarriagoa
dela frogatzen duena eta euskal literaturaren ozeano ilunean bidaiatzera gonbidatzen
gaituena. Gure literaturaren botereaz jabetu gaitezen eta orain arte ezezagunak
zitzaizkigun lurraldeak deskubritzerakoan, bere edertasun hordigarriak lilura gaitzan.
Esta historia sobrenatural de la literatura vasca es un espectáculo que surge de una
investigación ardua y precisa sobre los textos de nuestra literatura. Un espectáculo donde la
palabra estará acompañada de video y música. Un proyecto que nos abrirá la puerta a descubrir
una nueva visión de nuestros textos literarios.
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SORTALDEKOAK
HEDOI ETXARTE, XABIER ERKIZIA,
BROKEN BROTHERS BRASS BAND

Kontzertu-errezitaldia
Sarrera: 8 € / Lorazainak: 5 €
60 min

19:30
ITSASMUSEUM
BILBAO

Azken udazkenean, Hedoi Etxartek bere hirugarren poema liburua, Sortaldekoak
aurkeztu zuen. Memoria pertsonalari, eguneroko bizitzari, iragan intimoari eta
genealogia familiarrari buruzko 64 poemek osatzen dute liburua. Aldi berean, ikusentzunezko hiru pieza osatu ditu. Lehena Zerua eta sua izan zen, bigarrena, Usozaleak
eta hirugarrena, oraindik plazaratu barik, Merced karrikatik gatoz.
Antonio Tabucchik adierazi bezala, liburu baten baitan ez dago soilik irakurleek bilatutakoa.
Liburu bat zabaltzeko modu bakarra liburutik alde egitea da: “bizitza batek ez du soilik egiten
duguna; are gehiago, egin ezin duguna ere hantxe dago, egitea amesten duguna”.
Unibertso poetiko hau aurkezteko poeta nafarrak Broken Brothers Brass Band eta Xabier
Erkizia soinu gile aparta, bildu ditu eta diziplinarteko sorkuntza harrigarri bat eszenaratuko du.
El último poemario de Hedoi Etxart se presenta por medio de un recital-concierto. Para
la ocasión ha reunido a la Broken Brothers Brass Band y Xabier Erkizia y de este cruce de
disciplinas surge un espectáculo poético sorprendente.
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UR
HAATIK
AIERT BEOBIDEREN ZUZENDARITZAPEAN

Dantza garaikidea
Sarrera: Museoan sartzeko sarrera
20 min

12:30
GUGGENHEIM BILBAO
MUSEOA ATRIOA

Mugimendua, musika eta hitza uztartzen duen dantza garaikidea dugu Haatik
konpainiak hamargarren urtemuga ospatzeko sormen berria. Ur koreografiak Koldo
Izagirre idazlearen gidoia du, musika Pascal Gaignek sortu du eta Olatz Beobide
arduratu da dantzariek hitz eta testuak modu sentikor batean interpretatuz
kontakizuna beste dimentsio batetara eramateaz.
Aiert Beobideren zuzendaritzapean Ur ikuskaria ekonomia jasangarriaren aldeko
alegoria da. Urumea ertzean bizi zen familia baten oroitzapenek bultzatu dute
sorkuntzaren bidaia hau abiatzera. Norbera eraiki etxea eraikiz. Giza-katearen
lana, aurrerapenaren izenean: ibaia estali, mendia zulatu, gailurra moztu; trenbide,
kamioitegi, erraustegi, aireportu… etxea eraitsi dute.
Celebrando el décimo aniversario de la compañía, Haatik nos presenta “Ur”. Un espectáculo que
entrelaza el movimiento, la música y la palabra. Con un guión de Koldo Izagirre y la dirección de
Aier Beobide se presenta una alegoría de la economía sostenible basada en una historia real de
una familia que vive a orillas del Urumea.
*Guggenheim Bilbao Museoarekin lankidetzan sortutako jarduera, TopARTE
programaren esparruan eta Museoaren 25. urteurrenean.
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ARNASA
ORGANIK DANTZA
NATALIA MONGEREN ZUZENDARITZAPEAN

Dantza garaikidea
Sarrera: 10 € / Lorazainak: 8 €
60 min

19:00
BBK
SALA

“Arnasa” dantza inklusiboaren pieza da. Eszenatokian dantzari profesionalak eta
dibertsitate funtzionala duen dantzari bat batzen ditu. Sorkuntza kolektibo honek
aldaketa emozionalak eta arnasketan duten eragina tauletara eramango ditu.
Arnasa hartzea begiratzea, entzutea, esertzea, hitz egitea, dantzatzea, kantatzea,
banana bat jatea edo monopatinean ibiltzea bezain erraza izan beharko litzateke.
Baina, batzuetan ez da horren erraza.
Arnasketari eustera kondenatuta gaude, arnasarekin eta haren gorabeherekin
bizitzera, haren berezitasunekin eta erreakzio xelebreekin elkarbizitzera.
Organik konpainia aniztasunaren munduan murgildu da. Hainbat kolektiborekin
tailerrak egin eta dibertsitate funtzionala duten pertsonekin sentsibilitatea,
mugimendua eta arnasketa landu ditu dantzaren bidez. Hortik sortu zen zuzeneko
musikarekin dantza inklusiboaren pieza hau.
La compañía Organik se adentra en el mundo de la danza inclusiva. En el escenario compartirán
coreografía bailarines profesionales con una persona con diversidad funcional. Una pieza de
creación colectiva que explora la respiración y sus implicaciones en los cambios emocionales.
*BBK Salarekin elkarlanean.
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MARZANA ESPAZIOA. Artea,
herri-kanta eta bermuta
ZALOA IPIÑA, XENDARINEKO AHIZPAK ETA
IMANOL SARASOLA (ACHA UPELDEGIA)

Arte plastikoak, herri-musika eta bermuta
Sarrera: 10 € / Lorazainak: 8 € *
60 min
* Bermuta sarrera barne

11:30
13:00
MARZANA ESPAZIOA
MARTZANA KAIA, 5

Igandean bermutaren ordua artearekin partekatuz. Martzana kaian kokaturiko
Marzana arte galerian dugu hitzordu hau. Bertan Xaloa Ipiña artistaren erakusketa
ikusteko aukera izango dugu. Bidaide herri-musika izango dugu, Baigorritik datozen
Xendarineko Ahizpen ahotsekin. Bi kantari hauek Pirinioetako maldetako herri-kantak
a capella jokatuko dituzte. Hirugarren osagaia bermuta izango da. Acha upeldegiak
sortzen duen bermutak historia luzea du eta historia hori kontatzera Imanol Sarasola
sommelierra etorriko zaigu. Begietan hormetako arte lanak, belarrietan herri-kantak
eta ahoan bermuta. Hiru esperientzia bat egina. Igandeari ezin zaio gehiago eskatu.
Si el domingo es el día del vermut, Loraldia te ofrece un domingo donde además de degustar
el vermut de la bodega Acha, tendremos una exposición de artes plásticas de Xaloa Ipiña y las
canciones tradicionales a capella de Xendarineko Ahizpak. Tres en uno en el muelle Marzana.

*EKE iparraldeko elkartearekin elkarlanean.
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HILI
UXUE ALBERDI ETA ARAIZ MESANZA

Literatura
Sarrera: Doan
60 min

19:00
ELKAR DENDA
IPARRAGIRRE KALEA, 26

Uxue Alberdik eta Araiz Mesanzak sortu duten liburu ilustratuak heriotza du hizpide.
“Adin batetik aurrera, hil egingo garela ulertzen dugu, ulertzen saiatzen gara”,
horixe da proiektuaren abiapuntuko hausnarketa. Haurrengan pentsatu du Uxuek
aurrenetik: “Hilda egotea zer den ulertzen saiatzen da haurra, eta ihes egiten dio
zerbaitek”; liburuaren ekarpena, ordea, ez dago haurrei mugatua, heriotzaren
inguruko galdera-erantzunak ez direlako inoiz erabakita geratzen.
Hili es la última producción escrita de Uxue Alberdi. Un texto que habla sobre la muerte y que
está ilustrado por Araiz Mesanza. ¿Que se esconde tras la muerte? Un libro que aunque parezca
para niños, va más allá y se enmarca en la literatura para todas las edades.

*Elkar argitaletxearekin elkarlanean
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EZER EZ DA DIRUDIENA
MARIBEL AIERTZA

Literatura
Sarrera: Doan
60 min

19:00
ELKAR DENDA
POZA LIZENTZIATUA KALEA, 14

Maribel Aiertza Berriatuan bizi da. Arte zein bestelako dibulgazio-testuak idazten ditu
eta testu liburugintzan kolaboratzen du senarra duen Mikel Lertxundi eskultorearen
laguntzearekin batera. Harekin elkarlanean bi saiakera liburu argitaratu ditu: “Lertxundi,
euskaradun arte unibertsala” (1989, Euskadi Saria) eta “Lertxundi, espazioa, lurra, denbora
(2019)”. “Tigreak hondartzan” eleberria izan zen bere literatura sorkuntzan bakarkako
fikziozko lehen liburua (2010). Ondoren, haur eta gazteentzako lanak argitaratu ditu.
Loraldian “Ezer ez da dirudiena” azken lana aurkeztuko du. Van Gogh margolari
ospetsuaren ezkerreko belarria ikusgai jarri duen erakusketa du abiapuntua liburu
honek. Artea gai eta giro, zortzi narrazio hauetako narratzaileak eta protagonistek
ertz ezberdinetatik arakatuz artearen paisaia fisiko eta emozionalak bistaratuko
dituzte. Artean ezer ez da dirudiena eta (ez) dirudien horrekin jolasten den gisa
artista jolastu da idazlea, fikzioa eta errealitatearen arteko jolasa eta ariketa
literarioa uztartuz, margolari baten gisa, paleta koloretsua eskaintzeko irakurleari.
Maribel Aiertza desde su casa de Berriatua, donde comparte la vida con el escultor Mikel Lertxundi,
escribe sobre arte y crea ficción para niños y jóvenes. Ezer ez da dirudiena es su último trabajo,
que parte dsede una exposición donde se puede ver la famosa oreja del pintor Van Gogh.
*Elkar argitaletxearekin elkarlanean
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BELAR HOSTOAK.
Walt Whitman
AMAIA LASA, URBIL ARTOLA, JON GURRUTXAGA,
DANI VENEGAS , ANTXON SARASUA ETA
ANDONI ETXEBESTE
Literatura eta musika
Sarrera: Doan
60 min

19:00

BIDEBARRIETA
LIBURUTEGIA

Amaia Lasa poetak Walt Whitman deskubritu eta mirestu zuen gaztetan. Urbil
Artolak, berriz, aitaren Belar Hostoak diskoaren bitartez izan zuen Iparramerikako
poetaren berri. Biak ala biak elkartu dira ikuskizun poetiko hau sortzeko. Musika eta
poesia gurutzatzen den lekuan kokaturik, sormen berri honek 1978an argia ikusi
zuen Txomin Artolaren Belar Hostoak diskoa du abiapuntua.
Sorkuntzaren bidean Urbil Artolak banda bat eratu du bereziki. Dani Venegas, Andoni
Etxebeste, Antxon Sarasua eta Jon Gurrutxagarekin batera Txomin Artolaren kantak
moldatuko ditu gaurko garaietara. Amaia Lasak, berriz, “Oh Captain! My captain!”
egilearen bizitza eta idazkera izango du hizpide. Whalt Whitmanen poemek XIX,
mendearen erdialdetik bide luze bat egin dute gaur arte. Oraingoan bizitzaren aldeko
aldarri poetiko hura euskarari ekarriaz gozatzeko aukera dugu.
A finales de los años 70, los poemas del nortamericano Walt Whitman nos emocionaron
convertidos en canciones por Txomin Artola en el mítico disco Belar Hostoak. Su hijo, Urbil Atola
ha formado una banda para traer las canciones de su padre al siglo XIX y junto a ellos, la poeta
Amaia Lasa nos ofrecerá su mirada poética sobre el escritor de Leaves of Grass (Belar Hostoak).
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GARAIZ: 60 t.m.
MUGMUS LABORATEGIA + ALAIA MARTIN

Dantza, musika eta literatura
Sarrera: 8 € / Lorazainak: Doan
(sarrera aldez aurretik hartu behar da)
60 min

19:30
AZKUNA ZENTROA
AUDITORIOA

MugMus Laborategiak bide artistiko eta pedagogikoa urratzeari ekin zion 2015ean
Beñat Ralla Yustaren ekimenez, eta ordutik lan-talde sendo eta iraunkorra osatu da.
Bere helburu nagusia arte-bizien eremuan mugimendua, musika eta beste
adierazpide batzuk baliatuz uztarketa eszenaratzea da. MugMus Laborategiaren
ezaugarri garrantzitsua euskal kultura unibertsaltasunez jorratzeko erabateko
bokazioa da.
Bi dantzari, bi musikari eta idazle bat denbora zizelkatuko dute eszenan. Denborak
uneoro zeharkatzen gaitu eta azalerak, bolumenak, ibilbideak eta joan-etorriak
ditugu horren lekuko. Denbora da lekukoa eta heldulekua. Zer iragan da, zertan ari
gara eta zeri begira jarriko gara? Garaiz gaude oraindik, zertarako? Lan honetan
denbora zukutu nahi da mugimenduaren bidez, musikaren bidez, eszenografiaren
bidez eta Idazle baten berariazko pasarte literarioekin.
El laboratorio creativo MugMus nos ofrece un espectáculo multidisciplinar donde se encuentran
la danza contemporánea (dos bailarines), la música (dos músicos) y la literatura (una escritora).
Entre los cinco creadores tallan “el tiempo” en escena.
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MIGRATZAILEAK
AUKERAN DANTZA KONPAINIA

Dantza
Sarrera: 15 € / Lorazainak: 12 €
60 min

19:30
ARRIAGA
ANTZOKIA

Migrazioa mugimendua da. Mugitzea, funtsean, gorputz bat lekuz aldatzea. Lekuz
aldatzean gorputzaren barruko guztia mugitzen da harekin: ametsak, beldurrak,
minak eta itxaropenak. Migrazioa mugimendua da. Eta mugimendua arintasuna,
mugarik eza. Gorputzak irekitasuna behar du mugitzeko: irekia egon mugimendua
abiatzeko, irekia egon mugimendua jasotzeko.
AUKERAN dantza konpainiak emanaldi honekin hori bera proposatzen dio publikoari:
mugimenduari irekitzeko ariketa bat. Ireki gogoak, ireki kuriositatea, ireki gorputzak.
Ez dadin norbera izan hormarik altuena. Irekitasuna adierazi dantzaren bitartez, jarrera
eszenikoaren bitartez. Historiari begiratu, gure mina besteena ere badela oroitzeko.
Mina ukatu gabe, enkontruak ospatzeko prest egotea da publikoari proposatzen zaiona.
Zer da migratzaile izatea ez bada, funtsean, mugitzea: gorputz bat lekuz aldatzeko
prest egotea, eta leku berri horretan norbera den gorputza berriro deskubritzea.
La compañía de danza Aukeran propone al público un ejercicio de apertura al movimiento. Abrirse
a las ganas, abrirse a la curiosidad, abrir los cuerpos. Para que no sea uno mismo el muro más alto.
Expresar apertura a través de la danza, de la actitud escénica. Mirar la historia para recordar que
nuestro dolor es también el de los demás. Sin negar el dolor, lo que se propone es estar dispuesto
a celebrar los encuentros. Qué es ser migrante si no es, básicamente, moverse: estar dispuesto a
trasladar un cuerpo, y volver a descubrir el cuerpo que uno es en ese nuevo lugar.
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UNISONOA
IXIAR ROZAS, AINARA LEGARDON ETA
RAFAEL MARTÍNEZ DEL POZO

Irakurketa-kontzertua
Sarrera: 10 € / Lorazainak: 8 €
60 min

19:00
LA FUNDICIÓN

Ixiar Rozasek, Ainara LeGardonek eta Rafael Martínez del Pozok hatsa, hotsa,
ahotsa, sonemak, hitzak, soinuak eta musikarekin konposatzen dute irakurketa eta
kontzertua den pieza honetan.
Abiapuntua Unisonoa da, Ixiar Rozasen bi formadun lana: poema liburua eta soinu
piezak (Pamiela, 2020; Bandcamp, 2020). Kontzertuan zehar liburuko partiturak eta
zatiak erabiliko dira, hala nola, soinu piezen berrirakurketa bat.
Ikuskizun honetan hiru sortzaileek bat egiten dute norbera bere diziplinatik.
Esperimentazioa dute lan tresna. Soinu espazio bat eratuko dute non hitzen zentzua
beste nonbait kokatuko diren. “Bere Ihespuntuan, bere paisaian. Entzunmugan
esateko ekintza da”.

Esta lectura-concierto es un proyecto experimental donde tres creadores juegan con la voz, el
sonido, las palabras, la música… Unisonoa parte de un trabajo de Ixar Rozas que se ofrece en
dos formatos: un libro de poemas y una serie de piezas de sonido.
55

LORALDIA 2022 Programa

26

Martxoaren 26an, larunbatarekin

MUGURUZA MANI-FEST
JUANTXO ARAKAMA & ASMATHIC BAND, LA BASU
& BASATIAK ETA NEREA ERBITI, ION CELESTINO &
ESKOLA ERGATIBOA

Rock-rap-soul
Sarrera: 12 € / Lorazainak: 10 €
70 min

22:00
KAFE
ANTZOKIA

Fermin Muguruza dugu ikusmiran. Euskal musikaren esploratzaile iraultzailetako bat.
Irungo berritzaile nekaezinari begira, kolpez kolpe, beste hiru sortzaile eraberritzaile
jarri ditugu. Kortatu, Negu Gorriak eta Fermin Muguruza izenekin plazaratutako
hamaika kantuk buelta bat izango dute. Ez da omenaldirik, gure bizitzaren soinubanda izan diren kantuen berrikusketa baizik. Neo-soul, reggae, rap… entzungo dira
gaueko giroan. Muguruza komandante zaharra gaurko garaietara ekarriko dugu.
Jakin badakigu Ferminen kantak ez direla sekula zahartzen. Horregatik, manifestu
berri bat idatzi nahi izan dugu eta festa baten bidez eskaini. Ateak ireki, gora Herria!
Erdu, Muguruza Mani-Festara!
Vamos a renovar y versionar las canciones del viejo comandante Fermin Muguruza. Para la ocasión
hemos invitado a un grupo de músicos que como Muguruza son claros exponentes de los nuevos
tiempos del universo euskaldun. Sonarán las canciones de la banda sonora de nuestras vidas
desde la mirada renovadora de La Basu (rap), los siempre imprevisibles navarros Ion Celestino,
Nerea Erbiti & Eskola Ergatiboa y Juantxo Arakama & Asmatihic Band (ska, reggae eta hip hop).

*Ekitaldi hau Izar & Star programarekin elkarlanean sortu dugu.
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Martxoaren 27an, igandearekin

GERORIK BALEGO
ALAINE AGIRRE, OLATZ SALVADOR, OIHANA BARTRA,
NEREA IBARZABAL ETA AMAIA AGIRRE

Literatura, musika eta bertsoak
Sarrera: 8 € / Lorazainak: 5 €
90 min

12:30
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
ENTZUNGELA

Alaine Agirreri eskatu genion Geroari begira jartzea eta horren ondorioz “Gerorik
balego” testu originala eta zirraragarria sortu du. Idazkia abiapuntua dugu ikuskizun
hau ehuntzeko. Testu literarioarekin batera bi bertsolari (Oihana Bartra eta Nerea
Ibarzabal) eta musikari bat (Olatz Salvador) arituko dira eszenan. Hausnarketa
poetiko hau kate begi berri bat da orain arte Loraldiaren edizio guztietan lotu ditugun
amaiera ekitaldietan. Bertan literatura, musika eta bertsolaritza uztartzen dira eta
etorkizunari begira paratzen gara. Geroa eta oraina gurutzatzen diren lekua izango
da berriro ere Guggenheimen auditorioa.
Alaine Agirre recibió el encargo de mirar al futuro y de ello ha surgido el texto “Gerorik balego”.
Un punto de partida, que como en los años anteriores, se presentará en público donde será
contestado por dos bertsolaris (Oihana Bartra y Nerea Ibarzabal) y contará con la banda sonora
de Olatz Salvador.

*Guggenheim Bilbao Museoarekin lankidetzan sortutako jarduera, TopARTE
programaren esparruan eta Museoaren 25. urteurrenean.
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FESTIBALA BILBON!
APARTEKO EKITALDIAK

LOR LDIA

+

IKUSLE KLUBA
BEATBOX TAILERRAK
LORALDIA ERAKUSKETA

LORALDIA 2022 Programa

15

kusle Kluba!

*EHAZE elkartearekin elkarlanean

Martxoaren 15ean, asteartearekin

LOR LDIA

+

IKUSLE KLUBA
MIRA-HADI, EULALIA ABAITUA ANDRE-BEGIETAN
GIDARIA: MATXALEN DE PEDRO
Kultur-interpretazioa
Sarrera: Doan *
Lehen saioa: 60 min
Bigarren saioa: 40 min
* Mira Hadi, Eulalia Abaitua andre-begietan
ikuskizunaren sarrera lortzeko erraztasuna
eskainiko zaie parte hartzaileei

18:00
ARRIAGA ANTZOKIA
GELA TXIKI BATEAN

Ikusle Kluba ekimena arte eszenikoak interpretatzeko dinamika berritzaile bat da.
Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak martxan jarri du eta publikoaren hausnarketa
kitzikatu eta antzerkira hurbiltzeko bide berriak zabaltzera dator.
Ikusle Klubean parte hartzeko ez da ezer berezirik behar. Aipatu “Mira Hadi, Eulalia Abaitua
andre-begietan” ikuskarira joateko asmoa izan behar da, sormen hori baita mintzagaia.
Matxalen de Pedrok gidatuko ditu bi saioak. Lehenengoa emanaldia baino lehen eta
bigarrena emanaldia bukatu ondoren. Parte hartzeko izena eman behar da posta honetan:
El Club del Espectador es una nueva dinámica que llega de la mano de EHAZE para abrir
nuevos caminos para acercarse a las artes escénicas. Tendrá dos citas, antes y después del
espectáculo, y para participar solo hay que mandar un email a esta dirección:

Bi Saio:

AURRETIK: 18:00etan, hasierako dinamika
ATZETIK: Ikuskizuna amaitutakoan, balantzea.
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Martxoaren 6an eta 11n

LOR LDIA

+

BEATBOX TAILERRAK
GIDARIA: ORODRETH

6an: 13:00
LA TERMINAL

Tailerra
Sarrera: Doan
Norentzat: Libre, nahi duenarentzat.
Ez da esperientziarik behar.
60 min

ZORROTZAURRE IRLA

11an: 17:00

EVARISTO CHURRUCA
KAIA KALEAN

Beat-box tailerrak antolatu ditugu hiri-kultura sustatzeko asmoarekin. Ahotsarekin
jokatzea eta gozatzea nahi duten guztiok gonbidaturik zarete. Ez da esperientziarik
izan behar. Tailer parte hartzaileak dira.
Zer da beatboxa? Nola dago konektatuta hiphop kulturarekin? Nola egin musika
tresnarik gabe, zure ahotsa baino ez erabiltzen? Galdera horiei guztiei erantzungo
diegu beatboxaren hastapen-tailer honetan.
Otsailaren 6an, igandearekin, Zorrotzaurreko La Terminalen izango da lehen tailerra eta
bigarrena kalean izango da. Martxoaren 11n, ostiralarekin, Evaristo Churruca kaian (hau da,
Euskalduna Jauregia eta Deustuko Zubiaren arteko moilan) Gogoratu martxoaren 12an,
Zorrotzaurreko La Terminalean, Beatboxen Euskal Herriko Txapelketa antolatu dugula.
Dos talleres de Beatbox serán la previa del campeonato de Euskal Herria. No hay que tener
experiencia para participar. El primero será en La Terminal (6 de marzo) y el segundo será en la
calle, en el Muelle Evaristo Churruca (11 de marzo). Dos talleres dirigidos por Orodreth.
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DANTZERTIK ANTOLATURIKO ARRAKALA
JARDUNALDIEK HIRU HITZORDU
ESKAINIKO DIZKIGUTE.
Martxoaren 26an, MAHAI INGURUA
Dantzertin, 17:30
Martxoaren 26an, KALE DANTZA
Ibarrekolanda Plazan, 19:00
Martxoaren 27an, KALE ANTZERKIA
Arriaga Plazan, 12:00

Martxoaren 26an eta 27an

LOR LDIA

+

ARRAKALA

JARDUNALDIAK DANTZERTI
AGURTZANE INTXAURRAGA, GARBITXU, JON KEPA
ZUMALDE, NEREA LORENTE, NATALIA MONGE, HORTZMUGA
Dantzertik Kale-antzerkiari buruzko jardunaldiak antolatu ditu.
Sarrera: Doan
Formatua: mahai-ingurua / kale-dantza / kale-antzerkia

MARTXOAREN 26AN, LARUNBATEAN, “Euskal Herriko Kaleko-Arteak: oraina eta
etorkizuna” mahai-ingurua izango da Dantzertin. Bertan parte hartuko dute Agurtzane
Intxaurragak (Hika), Garbitxuk (Deabru Beltzak) eta Jon Kepa Zumaldek (Markeliñe).
Moderatzaile lanetan Nerea Lorente (Hortzmuga).
MARTXOAREN 26AN, LARUNBATEAN, Natalia Mongeren eta Dantzertiko ikasleen arteko
elkarlanean sortutako dantza erakustaldi bat eskainiko dute. Dantzerti aurreko
Ibarrekolanda plazan. Dantzertiko ikasleek Natalia Monge koreografoak gidaturiko bi
tailerretan parte hartuko dute eta kale-erakustaldi hau tailerren ondorioa izango da.
MARTXOREN 27AN, igandean, Hortzmugak eta Dantzertiko ikasleek sorturiko kaleantzerki erakustaldi bat plazaratuko da. Aurreko egunetan burututako bi tailerren
ondorioz, Dantzertiko ikasleek, Hortzmuga taldeko profesionalen gidaritzapean,
Arriaga Plaza hartuko dute kale-ekinaldi harrigarri batekin.
Las jornadas que Dantzerti organiza bajo la denominación de Arrakala nos ofrecen una mesa
redonda sobre las artes de calle de Euskal Herria y dos acciones de calle trabajadas en sendos
tallerres dirigidos por Natalia Monge y Hortzmuga.
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7-27

Martxoaren 1tik 15ra
Abando (Renfe sarrera)
Martxoaren 16tik 31ra
Zazpikaleak (San Nikolas sarrera)

Martxoaren 1tetik eta 27ra

LOR LDIA

+

LORALDIA
ERAKUSKETA
Argazki erakusketa. LORALDIA GARA
Argazkiak: David Herranz

METROAN
ABANDO ETA ZAZPIKALEAK GELTOKIETAN

Metro Bilbaorekin lankidetzan Loraldiaren baloreak plazaratzen dituen erakusketa
bat jarriko du metroko hainbat geltokitan. David Herranzek zazpi urteko ibilbidean
zehar eginiko -lan zoragarria ikusgai izango da. Horrela, festibala zertan datzan eta
zeintzuk diren helburuak nabarmen eta erakargarri erakusten dira.
Esta exposición en las paredes del Metro es fruto de un acuerdo de colaboración con Metro
Bilbao. Las impresionantes fotografías de David Herranz muestran el espíritu y los valores del
festival. Una muestra para gozar de las mejores imágenes de las siete ediciones anteriores.

*Metro Bilbaorekin elkarlanean.
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LAGUNTZAILEAK
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ELKARLANEAN

UDABERRIKO EUSKAL KULTURALDIA
TIEMPO DE FLORES PARA LA CULTURA VASCA
TIME OF FLOWERS FOR THE BASQUE CULTURE
LE TEMPS DES FLEURS DE LA CULTURE BASQUE

1. Arriaga Antzokia
2. Azkuna Zentroa-Alondegia
3. Guggenheim Bilbao Museoa
4. Bidebarrieta Liburutegia
5. BBK sala
6. Itsasmuseum Bilbao
7. La Fundición
8. La Terminal (Zorrotzaurre irla)
9. Marzana Espazioa
10. Elkar Denda. Licenciado Poza
11. Elkar Denda Iparragirre
12. Bira
13. Kafe Antzokia
14. Dantzerti

7
14

La Fundición

Dantzerti

6
Itsasmuseum Bilbao

8

La Terminal

3

Guggemhein
Bilbao Museoa

11

Elkar
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4
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9
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2

Azkuna Zentroa
Alhóndiga Bilbao

Bira!
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