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1. Aintzin-Solasa



Hautsi zen anphora

Zortzigarrena heldu zen Bilbora neguko azken argiekin batera eta 
Marzana moilako gerizondoaren lore zuriez apainduta joan da. 
Udaberriko festibala loratu da zortzigarren aldiz Bilboko hirian.

Ederra izan da balizko normaltasunera itzultzea. Aforo muga barik eta 
giro onean eskaini ditu Loraldiak festibalaren kultur proposamenak. 
Aurreikusi ditugun emanaldi guztiak burutu ahal izan ditugu eta honek 
lorpena handia da garai hauetan. 

Ikusle andana hurbildu da 20 egunetan eta sormenaren kalitatea 
nabarmendu dute bolo bolo. Aretoko kudeatzaileek ere oso baikor 
baloratu dute festibala, aldez aurretik ikusleen kezka izan arren. 
Emanaldi batzuk lepo izatea arrakastaren isla da. 

Ikusleak, berriz, hunkituta eta zoriontsu irten dira emanaldietatik. 
Begien disdira lekuko. 

Zortzigarrena edizio handia eta emankorra izan da. 
Balorazio guztiz  arrakastatsua. 
Honek ematen digu indarra bideari ekiten jarraitzeko.
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13
ARRIAGA ANTZOKIA

EUSKALDUNA JAUREGIA

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA

AZKUNA ZENTROA ALHONDIGA BILBAO

ITSASMUSEUM

BIDEBARRIETA LIBURUTEGIA

KAFE ANTZOKIA

ELKAR DENDAK (2)

BIRA KULTURA

LA FUNDICIÓN

LA TERMINAL

MARZANA ESPAZIOA

9
KULTUR ARLO
 
TEATROA
MUSIKA
DANTZA
BERTSOLARITZA
LITERATURA
ARTEA
ARTE BISUALA
GASTRONOMIA
KALE-ARTEAK

112
SORTZAILE
PROFESIONAL

26
IKUSKARI 

Antolatzaileak / Organización: 

Imanol Agirre. Arte zuzendaria.

Aitor Narbaiza. Produkzio zuzendaria. (Bapo Bapo Produkzioak)

Unai Molina. Irudi zuzendaria (Onin grafik)

Mikeldi Uribe-Etxebarria. Estrategia eta kudeaketa zuzendaria

Amaia Ocerin:  Komunikazio arduraduna. 

Jorge de la Herrán y Crespo. Komunikazio zuzendaria.

1 ESPERIENTZIA
DIGITALA

* 120 - 2021ean

* 13- 2021ean
* 8 - 2021ean

20
egun 

20

 84.5%

Aretoen betetzea 

83,5%

ANTZOKIAK  |  MUSEOAK  | 

KULTUR GUNEAK  |  ARETOAK 

* 26 - 2021an

5.370

ikusle

2.470

1.951
1.785 - 2021an

2021KO EDIZIO HONETAN, 1.500EKO MARKA GAINDITU DUGU...

areto

* 4 - 2021ean

FESTIBALAREN LAGUNOKLOR zaina

+166  azken edizioan batu izan direnak 
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GURE GAINETIK IZARRAK BAKARRIK

Zortzigarrenean zerua jo dugu. Zeru artistikoa, jakina. Sortzaileek ez dute huts egin eta 
kalitatea nabarmendu da ikuskizunetan. 

Erreferentzia dirdiratsua duten izenek (Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika, Joseba 
Sarrionandia, Amaia Lasa, Uxue Alberdi, Patxo Telleria, Urbil Artola, Ixiar Rozas…) sekulako 
sasoi artistikoa erakutsi dute eta izen berriek (Maria Oses, Hedoi Etxarte, Lide Hernando, 
Xanti Agirrezabala, J Martina, Beñat Yuste, Juantxo Arakama…) hodeiertz zabala eta oso 
ederra marraztu dute.

Urtero zabaltzen ditugu espazio berriak. Zorrotzaurreko Terminala dugu adibide. 
Gazteentzako plazan ezin hobe eman ditugu aurreneko urratsak. Urtero hartzen ditugu 
arriskuak. Abangoardia ugari izan dira tauletan. Lehengo eta gaurko abangoardiak garena 
egiten gaitu. Urtero ekoizten ditugu somren berriak. Eulalia Abaitua ikuskizuna prest dago 
herriz herri abiatzeko.

“Gure gainetik izarrak bakarrik” zioen Hedoi Etxartek Itsasmuseumen. Horrela bizi izan 
dugu aurtengo edizioa. Kolosala izan da!
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Hamaika dira bihotzean geratuko diren bizipenak, sentsazioak, hunkidurak… Guk bederatzi 
lili, bederatzi mugarri, hautatu ditugu:

1.  POTT BANDA

 Ruper Ordorika, Bernardo Atxaga, Joxe Mari Iturralde eta Joseba Sarrionandia, Pott 
Bandaren sortzaileak batu ziren berriro ere, lau hamarkadaren buruan.  Une biziki gogoangarria 
izan zen. Gure kultura garaikidearen mugarria izan zena gogora ekarri genuen eta garai hartan 
bezalaxe, gaur ere, “anphora hautsi” zuten geroari begira jarriz. Kontzertua kolosala izan zen! 
Ruper Ordorikaren kantak ez dira zahartu eta ñabardura berriez jantzita hunkitu gintuzten. 
Atxagaren, Sarrionandiaren eta Iturralderen testuak, berriz, zirriragarriak izan ziren. Aretoa lepo 
(Euskalduna aretoko kudeatzaileek zoriondu gintuzten), Anphora Hautsi dela ospatu genuen.

2.  EULALIA ABAITUA

 Euskal Herriko lehen emakume argazkilaria agertu zen Arriaga antzokian. Eulalia 
Abaituaren bizitza eta batez ere irudi-lanak gure izanari buruz mintzo dira. “Oroimena 
garela akordatzen naiz ala ia ezer ez” Sarrionandiak esaten zuen bezala, gure memoria 
begirada garaikidearekin partekatu genuen. Patxo Telleriak idatzi duen teatro-lanak ere 
gure izana islatzen du. Zer ginen? Zer gara? Loraldia itzalean gorderik zegoen aitzindaria 
argira ekartzen saiatu da. Orain herriz herri joateko prest dago.

3.  TERMINALA

 Gazte-sormenaren plaza berria da Terminala. Deustuko irlaren erdian eta Bilboko 
etorkizun egitasmoan  kokaturik espazio honek gazteentzako eszenatoki emankorra 
zabaldu du. Berlingo leku alternatiboen itxura duen espazio honetan Euskal Herriko 
beatbox txapelduna hautatu zuten: Tuterako IKE gaztea. Literaturari dagokionez, Maria 
Osesen “elkar sortzera kondenatuta gaude” aldarrikapenak astindu zuen larunbata 
emankorra. Teatrogintzan, berriz, Xanti Agirrezabalak plazeraren aldeko pieza harrigarri 
bat plazaratu zuen. Kresalaren dantza ikusgarriek eta J Martinaren pop elektronikoak 
biribildu zuten gazte-sormenaren plaza hau.
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4.  XENDARINEKO AHIZPAK ETA GERIZONDOA LORETAN

Marzana moilean dagoen gerizondoa lorean zegoen, Xendarineko Ahizpak Baigorritik  
Bilbora etorri zirenean. Lili zuri ikusgarri azpian Urepeleko ahizpa hauen ahots gardenek 
Bilbo Zaharra eta Zazpi Kaleak alaitu zituzten. Herri kantek arte garaikdiearekin eta 
bermutarekin batera liluratu gintuzten. Lehen aldia zen ahizpak Bilbon kantari. Iparra 
eta hegoaren arteko muga gainditzen ari ginen. Arte Galerian, berriz, aniztasuna hitza 
90 hizkuntzatan eta ezpainetan Acha bermutaren historia luzearen lurrina. Domeka goiz 
xarmangarria!

5.  AMAIA LASA BELAR HOSTOETAN

70eko hamarkadan hasi zen idazten Amaia Lasa poeta. Ez da plaza andrea izan eta 
horregatik merezi duena baino onespen gutxiago du. Loraldiak ekarri du eszenara. Walth 
Witmanen bidaia zoragarria bat ondu du eta alboan Urbil Artolak sortu berri duen banda. 
Bost musikari Txomin Artolaren Belar Hostoak folk amerikar mundura murgiltzeko. A zer 
nolako gozotasuna, sosegua, xarma…  poeta ipar amerikarraren askatasuna bezain ederra.

6.  LABOA ETA MADDI

Mikel Laboak Maddi Oihenart miresten zuela kontatu zigun haren alabak. Behin eskatu zion 
zuberotarrari kantatzea bere aurrean, baina Maddiren errepertorioan ez zegoen apenas 
Laboaren kantarik. Loralaldiak eskatu zizkion Donostiarraren bost kanta moldatzea. 
Esperientzia ezin hobea izan da. Ensamble Kuraiak, musika garaikidearen maisuak, Maddi 
lagundute dute Laboaren unibertsoan moldatzen. Une hunkigarriak izan ziren. Zilarrezko 
ahotsak Arbailar oihanaren gardetasuna hartu zuen bihotzeko lau gelak busti arte.
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7.   HEDOI ETXARTE, SORTALDEKOA

Sortaldetik mendebaldera etorri zen Hedoi Etxarte eta lagunok poesia plazaratzea. Lehen 
aldia zen. Ikuskizuna ere estreinaldia. Brother Brass bandaren laguntzaz inuindarraren 
testuek Gabriel Aresti ekarri ziguten gogora. Karrikak gora eta behera, pertsona 
konprometituak, gizakiaren sufrimendua… “Sortaldekoak” liburuaren baitan daude, 
Arestiren poemetan bezalaxe. Poema musikatuek edota kaleko soinuekin hornituriko 
poemek bidaia bat osatzen dute. Gure barneko erraietara doan bidaia.

8. ARAKAMA ETA LA BASUREN HAIZE-ERAUNTSIA

Muguruza Mani-Fest festa handi bat izango zela aurreikusten genuen baina aldez 
aurretik uste genuena baino haratago joan zen. Festibal handi honek behar zuen amaiera 
apoteosikoa eskaini zigun. Kafe Antzokia lepo eta ikusleak musika notak banan banan 
sentitzen eta gozatzen. Eskuak gora, bihotzak bero eta bizitza oso bat gure memoriatik 
pasatzen. Ion Zelestinok soul soinu leunek zabaldu zuten gaua. La Basuk, gero, sekula 
entzun ez dugun rap basatia taularatu zuen. Berarekin batera Valentziako eta Galizako bi 
rapgile. Fermin Muguruzaren hitzak katalaneraz eta galizieraz entzun genituen, ikusleak 
jauzika aritzen ziren bitartean. Gauari amAiera emateko: Arakamaren urakana. Radio 
Rahimen lehen notekin Kafe Antzokiak eztanda egin zuen. Giroa berotu zen eta skaren 
dantza berriro ere itzuli zen aretora. Ahaztezina, “sekulako martxa” zebilen. Fermin 
Muguruza Irunera itzuli zen liluraturik. 

9. GERORIK BALEGO

Festibalaren itxierak Guggenheimera garamatza urtero. Alaine Agirrek “gerorik balego” 
plazaratu zuen hamaika galderaz eginiko testu literario batekin. Existentzialismotik 
abiatuta gure bizitzari errepasoa egin zion.  Zenbat kristalezko pote huts gordetzen dugu 
armairuan? Bertsolariak Ukrainako errefuxiatuen larruan jarri ziren, jenero tira birak 
aztertu zituzten eta euskararen egoerari errepasoa egin zioten. Olatz Salvador, berriz, 
Maite Larbururen “Gona” kanta moldatu zuen eta pieza berri bat (Gerorik balego) ondu zuen, 
besteak beste. “Erori eta gero gorantz” errepikatzen zuen estribiloak. Hunkigarria oso. Hiru 
sormen arloren uztarketa bikaina. Erein dugu, datorren urteetako loraldiak ekartzeko.
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Mugarritik haratago Loraldia ideien eta sormenen truke ahalbideratzen duen foroa da. 
Hona hemen aurten biztu diren begirada batzuk:

FESTIBALAK MUNDU BAT BILDU 

Gabriel Arestiren itzala luzea izan da zortzigarren honetan. Bernardo Atxagak birritan 
aipatu zuen Aresti, Hautsi da Anphoran. Azken batean, Atxaga idazlea da Arestiren 
eupadari esker eta horrela itzuli zion eskertza. Gogora ekarri zuen Arestiren bi eskutitza. 
Bigarrenean Vietnameko gerra aipatuz. Zergatik amerikarrek bonbak jartzen zituzten 
umeentzako papinen barruan? Basakaria ulergaitza. “Beti paratuko naiz gizonaren alde”.

“Nire aitaren etxea”ren irakaspen sobrenaturala gogora ekarri zuen Irati Jimenezek. Etxea 
defendituko dut besorik gabe, sorbaldarik gabe, bularrik gabe… Gure izana eta izenaren 
aldeko manifestu honek Loraldiarekin bat egiten du. Gure izana eta izenaren isla baita 
euskal kultura garaikidearen festa erraldoi hau.

Xendarinako Ahizpek “Emazurtz” a cappela kantatu zuten Marzana moilean. Orain Duela 
ehun urte burdina kargatzen zen moila berean entzun genuen Arestiren poema: “Hi haiz 
Euskal Herria / Herri nekatua / Inork ezagutzen du / Hire bekatua? / Baina inoren zorrik 
ez dun ordainduko / heure etorkizunak/ ditun apainduko.” Loraldiaren konpromisoa lau 
haizetara zabaldu zen: herrigintzan jarraitzen dugu euskaratik eta euskaraz.

BASAKERIARI AURRE EGINEZ

Loraldia ez da entretenigarri hutsa. Are gehiago Loraldiak giza konpromiso irmoa du. 
“Mundu berri baten melodia” eskatu zuen Walt Whitmanek, Amaia Lasaren bozaren bitartez. 
Atxagak, berriz, basakeria salatu zuen Paul Kleeren irudi bat erabiliz. Gerra hotsak entzuten 
dira Loraldiatik at eta festibalaren baitan gerraren aurka altxatu dira sortzaileak. Migrazioak 
sortzen duen mina agerian izan da tauletan. Hegoaldeko esplotazioa hitzetan. Gaurko 
esklaboak hurbil bizi dira. Justizia eske altxatu da poesia, kanta eta arte bisuala. Horregatik 
festibala beharrezkoa da eta izan da sortu zenetik. Giza-basakeriari aurre egiteko arma.
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DANTZA ETA UR MINEZ

Aurten hiru aldiz hartu dugu Guggeneheim, hiri honen abangoardiaren artearen ikurra. 
Atrioan Haatik konpainiaren dantzarekin gozatzeko aukera izan genuen (espazio ikusgarria, 
zinez). Hortxe Koldo Izagirreren hitzak entzun ziren, hamaika herrialdeetatik etorritako 
ikusleen artean.”Etxea egin daiteke ametsez”. Amestu genuen etxe berri batekin. Ur minez 
eginiko etxe batekin. Gizarte likido honetan gure hizkuntza dugu helduleku eta zortzigarren 
edizioan hitzak izan duen indarra nabarmendu beharrean gaude. Koreografiaren bukaeran 
dantzariak blaitu ziren urez. Irudi metaforiko indartsua, zinez.

Ikusleek zutik eta txaloka agurtu zuten Aukeran konpainiaren koreografia berria: 
“Migratzaileak”. Ikuskizun biribila. Xabi Aburruzagaren musika epikoa, Edu 
Muruamendiarazen dantza-lan artistikoa, dantzariaren trebezia… migrazioaz berba 
egiteko. Dantzak eraman gintuen lurralde miresgarrietan barna. Horregatik ikusleak zutitu 
ziren guztiz hunkiturik. Emozio festaren partaideak izan baitziren.

Dantzaren indarra agerian geratu da zortzigarren edizio honetan. Arestian aipatutakoaz 
gain Kresala dantza taldearen koreografia nabarmendu beharrean gaude. Dantzari gazteek 
“Aztarnak. Dantza Mihisean” estreinatu zuten festibalean. Lehen aldia zen eta estreinaldiak 
aztarnak utzi zizkigun. Dantzarien oinek pintura beltzez bustita marraztu zuten paper 
zuriaren gainean. Irudi poetikoa eta guztiz ederra.

ESPERIMENTAZIOAREN BIDEAN

MugMus Laborategiak denboraren gogoeta fina ekarri zuen Alondegira. Garaikidea, 
garaikidearen palazioan. Dantza, musika eta Alaia Martinen testuak uztartuz joan ginen 
murgiltzen denboraren hari singelean. Esperimentazioak eremu berriak zabaltzen 
ditu eta Loraldiak badu joera hori. La Fundiciónen ere  Unisonoa izeneko ikuskizuna 
esperimentazioaren lurraldeetan ibili zen. Soinuetan oinarriturik amets bat irudikatu zuten, 
ikusleen erraiak mugiarazten.

IPARRA ETA HEGOAREN MUGEN GAINETIK  

Bozak esperientzia digitalak gogoera plazaratu zuen: gure arteko mugak nola gainditu. 
Bereziki ipar eta hegoaren artean. Lide Hernando, Maddi Oihenart, Maddalen Arzallus, 
Itziar Ugarte, Johañe Etchebest eta Aitor Argote batu ziren ezbaian eta ondorioztatu zuten 
kultura zela irtenbidea. Askotan aldarrikatu dugu “Sormena dela bidea”. Horrela ikusten 
dugu gure arteko mugak gainditzeko baliabidea. Kulturak batzen gaitu, euskarak batzen 
gaitu. Segi dezagun sortzen, herria batzen eta izana trinkotzen! 



4.

Esperientzia 
digitalak eta
publiko aktiboa
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BOZAK (II)

Martxoaren 13an, igandearekin, BOZAK esperientzia digitala Guggenheimeko Entzungelako 
tauletan burutu genuen.  Iparra eta Hegoaren arteko mugak mintzagai izan zuten parte hartu 
zuten lau emakume sortzailek. Alde batetik, bi kantari, Maddi Oihenart eta Lide Hernando 
(Liher), poeta bat, Itziar Ugarte eta gidaria Maddalen Arzallus. 

Gogoeta biziki interesgarria izan zen. Alde batetik, eszenatokian izan ziren sortzaileek 
nabarmendu zuten kulturaren bidez muga hori gaindi dezakegula. Beste aldetik, online konektatu 
ziren bi kulturgile. EKEko lehendakaria den Johañe Etxhebest eta Bilboko AEKko kidea den Aitor 
Argote bildu ziren ezbaian. Horrez gain, twiterren bidez egin ziren ekarpenak ere jaso genituen.

Esperientzia digitalaren bidez hainbat ideia plazaratu dira Euskal Herriko ipar eta hegoaren 
arteko zubia egonkortzeko.

Gogoetaz gain, musika ere izan genuen. Bost kanta bana ondu zuten Maddi Oihenartek eta Lide 
Hernandok. Bi belaunaldi, bi musika estilo. Esperientzia digital anitza, ikusgarria eta emankorra.

Programa hodeian (Loraldiaren kanaletan eta EITBko web orrian) izango da zintzilik, denon 
eskura. Nabarmendu beharrean gaude EITBren babesa eta euskarri teknikoa. Berari esker 
Loraldia lau haizetara abiatzen da. Euskara mundura jalgi hadi! Jakinaren gainean geunden 
Irlandako hainbat euskaldunek jarraitu zutela emanaldia. 

Esperientzia 
Digitala



19

2022   |   Balorazio Txostena



5
Festibalaren ekarpenak

5.
Festibalaren
ekarpenak

LOR LDIA



21

2022   |   Balorazio Txostena

OIHARTZUN ETA IKUSMIN HANDIA SORTZEN DUTEN SENTIKARIAK 
PLAZARATZEA.

Euskal eszena astintzea dugu xede. Horregatik urtero programatzen dugun hainbat 
ikuskizunek ohiko mugetatik at ibiltzeko sortuak dira. Ikusmina sortzea dugu gustuko. 
Aurten lortu dugulakoan gaude: Hautsi da Anphora, Muguruza Mani-fest…

GAZTE-SORTZAILEEN ALDEKO LAN EMANKORRA

Lehen sormena beso azpian ekarria heldu dira hamaika gazte sortzaile festibalera. Gure 
apustua oso nabaria da. Festibalak gazteei ateak parez pare zabaltzen dizkie. Horra hor 
Hedoi Etxarte, J Martina, Maria Oses, Kresala konpainia, Xanti Agirrezabala, Bilbronx, 
Xendarinako Ahizpak…
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ESPAZIO BERRIAK ZABALTZEA: TERMINALA, 
GAZTE-SORMENAREN PLAZA ETA MARZANA ESPAZIOA

Aurten bi espazio berri zabaldu dugu. Alde batetik, Bilboko etorkizuna izango den Deustuko 
irla erdian dagoen La Terminala (Loraldia Terminala) aretoarekin epe luzeko akordioa itxi 
dugu. 5 eszena dituen areto alternatibo eta ikusgarria da. Larunbat oso bat Terminalean 
eman genuen.

Beste aldetik, Bilbao Zaharrera hurbildu gara eta Marzana moilean kokatzen den Marzana 
Espazioa arte galeria erabili dugu arte bisual garaikideak, kantua eta bermuta uztarteko. 
Leku ezin hobea Igande goiz baterako.

ELKARLANAK GIDATZEN DU GURE LAN ILDOA

Hamaika elkarterekin eta enpresarekin lortzen dugu elkarlana bideratzea. Iparraldetik 
hasita, nabarmendu beharrean gaude EKErekin dugun hitzarmena. Iparraldeko sortzaileak 
Bilbora ekartzeko erraztasunak ematen dizkigun elkarlana.

Beste aldetik, Guggenheimeko Toparte programarekin dugun akordiok museoaren atrioa 
erabiltzeko aukera eman digu.

Laboa ikuskizuna ontzeko Ensamble Kuraiaren ekarpena ezinbestekoa izan da. Bidebarrietan 
antolatzen den Bilbao Poesia astea ere nabarmena da. Amaitzeko Zwap sormen 
lantegiarekin jorratu dugun elkarlanak La Terminal aretoa erabiltzeko aukera ematen digu.
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PRODUKZIO PROPIOEN LABORATEGIA

Sormen propioa sustatzeko konpromisoa hartu genuen hasieratik eta urtero plazaratzen 
dira hainbat ekoizpen.

Aurten gure produkzio izarra “Mira Hadi. Eulalia Abaitua andre-begietan” izan da. Hiru arte 
arlo uztartzen dituen ikuskaria da. Arte bisualak (Eulalia Abaituaren argazkiak), musika 
(Maite Larburu) eta teatroa (Ane Pikaza).

Honez gain, beste sorkuntza batzuk ere izan dute abiapuntua festibalean: “Belar Hostoak”, 
Amaia Lasa eta Urbi Artolaren eskutik produkzio propio hunkigarria izan zen. “Gerorik 
balego” Alaine Agirren testu batetik abiatuta etorkizunari buruz mintzo da.

Loraldia sormen lantegia edo laborategia da.

EMAKUME SORTZAILEAK IKUSTARAZTEA DUGU XEDE.

Edizio honetan argi eta garbi azaldu da emakume-sorkuntza. Izen propio ugari bildu dira gure 
taulatan: Uxue Alberdi, Amaia Lasa, Maria Oses, Alaine Agirre, Olatz Salvador, Lide Hernando, 
Maddi Oihenart, Maite Larburu, Ane Pikaza, Getari Etxegarai, J Martina, Xendarinako Ahizpak, 
Zaloa Ipiña, Maribel Aiertza. La Basu, Nerea Erbiti, Oihana Bartra, Nerea Ibarzabal, Amaia Agirre…

Ez dugu etsiko eta urtero emakume-sorkuntzari ikusgarritasuna emango diogu.



6.
Loraldiaz 
besteen ahotan

LOR LDIA



25

Loraldiaz 
besteen ahotan

“

”
Bainan Ruper & Mugalari 
eta Atxagari esker beti ber 
osatzen da anphora, eskerrak! 
Bestade biba Pott banda zeinek 
sekulako freskura poetiko 
literarioa zekarkigun! 
@LoraldiaGara ze kuadrilla !

Oso polita, modernoa eta 

klasikoa , kontrastea 

originala. Merezi du joatea

Fue emocionant
e 

ver como la 

#juventud esta 

con el #arte y 

la #cultura en 

#LaTerminal #ods10 

#ods4 #ods5

Zoragarria izan da gaurkoa    Biba Zuek!
   

@LoraldiaGara @getarietxegarai eta @AnePikaza erabiltzaileei erantzuten, Ze lan kreatibo, berritzaile eta aldi berean hurbila eta esanguratsua. Disfrutatzekoa.

Zein polita, zein 
ederra izan dan. 
Mila esker!

Kriston 
zoragarria 

izan da 
gaurkoa

Loratu 
egin garela 
sentitu dut…

Historikoa 
eta 

orgasmikoa!

Ze ederra iza
n 

den! Hunkigar
ria!

Bilboko @LoraldiaGara jaialdiaren barruan 
heldu da 'Hautsi da anphora' emanaldia Bilbora. 
Ruper Ordorika eta Bernardo Atxagarekin 
elkartu dira han Joseba Sarrionandia eta 
Joxemari Iturralde. Literatura eta musika batu 
zituen Pott taldea berriz elkartu da.

Hunkigarria, oso, atzo Loraldiak eskeini zigun 
Txomin Artolaren 1978ko Belar Hostoak disko 
mitikoaren irakurketa. Kantuen moldaketa 
batetik, Urbil Artolaren eskutik imajinatzen 
dut, eta Amaia Lasaren testuak eta narrazioa 
bestetik Walt Whitman-en aroa kokatzeko, 
bikainak izan ziren.  Eskerrik asko, Loraldia.

Gosetuta eta egarrituta 
denak Euskaldunatik 
etxera! Bikaina izan da! 
Irteera ere Egileorrek 
tantaz eta aterkiz 
pintatua!

Pott eginda,pozik. 

Zorionak @LoraldiaGara.
 

Handiak zarete!

Astelehenak 
igande 
berriak dira 
#Loraldia ri 
esker

Atzokoa Loraldian 
zoragarria bezain 
hunkigarria izan 
zen.  Eskerrik 
asko, bihotzez

Goresmenak 
eta Loraldia 
izan bedi ehun 
urterako! 
Besarkada 
amultsu bat.

Ze gustora 
atzo Bilbon! 
Eskerrik asko 
@LoraldiaGara

Udaberri-sarrera 
sorkuntzaz eta 
kulturaz bete du 
8. Loraldiak. 
Eskerrik asko!

Bilbok gauza zoragarriak ditu, 
baina oraindik ez oso ezagunak. 
Urtero Loraldiak eskaintzen duen 
moduko programazioa izatea gure 
hiriarentzako luxua da. Eskerrik 
asko benetan. Zuek Bilbo are leku 
zoragarriagoa bihurtu duzue. 
Mila esker koadrila. 
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AIPAMENAK
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7. Komunikazioa

LOR LDIA
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Komunikazioa

SARRERA

Komunikazio-arloan Loraldia festibala euskarazko festibala eta proposamen bat izatetik, 
euskalduna den publikoari bakarrik zuzendutakoa eta ikuslegoaren zati bati mugatuta 
izatetik, kultur festibala handia izatera pasatu da hedabide batzuen ikuspegitik.

Gaztelaniazko hedabideek lekua egin diote Loraldia festibalari. Hedabide euskaldunek, nola 
ez, arreta jarri diote eta gure ekintzen berri eman dute. Hauekin harremana oso estua da eta 
elkarrekin garatzen ditugu edukiak.

Otsailean Loraldia Kultur Elkarteak webgune berria aurkeztu du. Festibalarekin lotutako 
eduki guztiez gain, elkarteak jorratzen dituen lan-ildo ezberdinei buruzko edukiak jasotzen 
ditu eta bizirik egongo da urte osoan zehar.

AURKEZPENAK

Prentsa-gunea digitala bilakatu du eta prentsa-ohar eta materiala guztiak kanala digitalen 
bitartez hedatu ditugu.

Ekintza ezberdinei buruzko prentsa-ohar eta informazio osagarriarekin osatu dugu 
komunikazio plangintza. Hedabide eta profesional bakoitzaren beharrak aztertu ditugu 
banan-banan eta erantzuna eman diegu.

Loraldia Festibalaren oinarrietako bat hedabideekin eskutik lan egitea da eta sarritan 
argitaratzen diren edukiak eta euskarriak elkarrekin lantzen ditugu.
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HEDABIDE NAGUSIENETAN ETA TOKIAN-TOKIKO KOMUNIKABIDE-
TAN HEDAPENA EGITEN DUGU. 

Berria egunkarian 6 iragarki egin ditugu, 3 igandetan eta beste 3 aste bitartean, 
otsailaren 27a eta martxoaren 24a bitartean.
Honetaz gain, Loraldiaren 7. edizioaren programazio osoarekin enkarte berezia 
egin genuen otsailaren 27an, igandez.

Noticias taldeko Deia egunkarian guztira 6 faldoi argitaratu izan ditugu, otsailaren 
27a eta martxoaren 20a bitartean.
Otsailaren 27an programazio osoaren enkartea egin genuen.

Gara egunkarian formatu berdineko publizitatea bideratu dugu, igandetako hiru 
zenbakitan, martxoaren 6an, 13an eta 20an. 

Tokikom sareko Hirukan martxoko alean orri osoko iragarkia agertu dugu.

Kmon aldizkarian ere agenda eta iragarkia agertu dugu, martxoko zenbakian. 

PAPEREZKO PRENTSA
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Albistegietako tarte bereziak izan ditu aurten Loraldiak ETBko kate bietan: 
zuzenekoak, erreportaia bereziak, elkarrizketak eta abar. 

Bestalde, albistegiez gain kultur arloko saioetan agertu da Loraldia.

Hamaika Telebistak bi erreportai berezi egin ditu Loraldia Festibalaren inguruan, 
antolatzaileei egindako elkarrizketak barne. Horretaz gain, zenbait elkarrizketa 
egin izan dituzte ekintza eta sortzaile ezberdinei buruz.

TELEBISTA
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Irrati kuina ezberdinak sortu ditugu 8. edizioa sustatzeko. 

EiTB sareko Radio Euskadi, Euskadi Irratian eta Euskadi Gaztean 300 kuina emi-
titu dira guztira.

Bizkaia Irratiak Loraldia Festibalaren inguruko 10 minutuko asteko saioa ekoiztu 
du martxoan zehar. Kuinak ere emititu izan ditu otsailaren azken astea eta mar-
txoko azken astea bitartean.

Bilbo Hiria irratian ere kuinak izan ditugu.

Naiz irratian kuinak emititu ditugu. Eta honetaz gain hiru programa berezi egin 
izan dira Loraldia Festibalari buruz.

Hiru kate hauetan hamaika elkarrizketa izan ditugu Festibala eta ikuskizunen 
inguruan mintzatzeko, bai albistegi eta bai saio ezberdinetan ere.

Esan bezala, Euskal Herriko herrialde guztietara heltzea lortu dugu eta Festiba-
laren edukien inguruan hamaika elkarrizketa bideratu izan dira.
Horrela, Onda Vasca, SER, Arrosa sareko irraitek, Iparraldeko Euskal Herria 
Irratiak, Hala Bedi, Segura Irratia, Santurtzi irratia… hamaika kate ezberdinetan 
tartea eskaini digute.

IRRATIA
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Zortzigarren edizioan interneteko hedapenari pisu handiagoa eskaini nahi izan 
diogu eta ekintza bereziak burutu.

EiTB.eus-eko orri ezberdinetan formato ezberdineko bannerrak izan ditugu 
otsailaren 21a eta martxoaren 24a artean, 80.000 agerraldi lortuz.

Berria.eus-en bannerra izan dugu martxoaren 7a eta 26a bitartean.

Kmon.eus-en otsailaren bukaeratik eta festibalaren bukaera arte bannerra izan 
dugu.

Tokikom taldeko hedabidetan ekintza berezia bideratu dugu aurten. Martxoaren 
1ean Loraldia Festibalaren Eguna egin genuen publizitate digitaleko banner 
formato guztiak hartuz, Brand Day delakoa, sare honetako sei hedabidetan: 
Aiaraldea, Anboto, Aikor, Begitu, Bilboko Uriola eta Hirukan.
Horrela, formato ezberdineko banner eta bideo-bannerrak jarri izan ditugu, 
Bizkaian geolokalizatutako IPetara hedatuz eta 100.000-150.000 agerraldi lortuz.

Honetaz gain, Hirukan eta Bilboko Uriolan bannerrak izan dugu otsailaren 26tik 
martxoaren 26ra bitartean. Eta Argian martxoaren 10etik 20ra.

Naiz.eus-en bannerra jarri dugu Bizkaiko IPtara zuzenduta, 50.000 agerraldi 
lortuz.

Eta aurten lehenengoak izan gara Elhuyar hiztegiaren webgunean 
publizitaterako tarteak estreinatzen, bi banner jarri ditugula.

INTERNET
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KARTELAK

BESTELAKO KARTELAK

60 min

M I G R A T Z A I L E A K 

A U K E R A N  D A N T Z A  K O N P A I N I A

ARRIAGA ANTZOKIA

19:30

2022 FESTIBALA

LOR LDIA

Martxoaren 25an, 

ostiralarekin

www.
loraldia.eus

LOR LDIA

ANTOLATZAILEAK

SARRERA: 15 € (L12 €) 
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METRO BILBAO EXPOSIZIOA

ESKUKO PROGRAMA SARRERAK, LANYARD

www.loraldia.eus

antolakuntza

www.loraldia.eus

antolakuntza

www.loraldia.eus

antolakuntza

BAIMENDUTA
www.loraldia.eus

LOR LDIA

antolakuntza

IZENA:

IKUSKIZUNA: 

DATA:

20
22

IZENA:

IKUSKIZUNA: 

DATA:

20
22

IZENA:

IKUSKIZUNA: 

DATA:

20
22

IZENA:

IKUSKIZUNA: 

DATA:

20
22

BAIMENDUTA

BAIMENDUTA
BAIMENDUTA

LOR LDIA

LOR LDIA LOR LDIA

ikuskaria:

EGUNA:
ORDUA:
ZK:

ikuskaria:

EGUNA:

ORDUA:
                       

www.loraldia.eus

LOR LDIA
FESTIBALA

Zk:
€€

LORALDIA KULTUR ELKARTEACarmelo Gil Doctores kalea, 9 – 6 esk., 48012 Bilbao IFK: G95829818

Zenbatekoa:
BEZik gabe, BEZaren gaineko zergari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 
20.Bat.14 artikuluaren arabera

LOR LDIA
FESTIBALA

Zenbatekoa:

ikuskaria:

EGUNA:

ORDUA:

ZK:

ikuskaria:

EGUNA:

ORDUA:
                       

www.loraldia.eus

LOR LDIA
FESTIBALA

Zk:€

€

LORALDIA KULTUR ELKARTEA

Carmelo Gil Doctores kalea, 9 – 6 esk., 

48012 Bilbao IFK: G95829818

Zenbatekoa:

BEZik gabe, BEZaren gaineko zergari buruzko 7/1994 Foru Arauaren 

20.Bat.14 artikuluaren arabera

LOR LDIA
FESTIBALA

Zenbatekoa:
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ROLL UP
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HOME LORALDIA.EUS

BESTELAKOAK LORALDIA.EUS
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LOR LDIA
FESTIBALA

03/2703/27

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA

12:30

Literatura, musika eta bertsoak

Sarrera: 8 € / Lorazainak: 5 €

GERORIK BALEGO
ALAINE AGIRRE, AMAIA AGIRRE, NEREA IBARZABAL, 

OIHANA BARTRA ETA OLATZ SALVADOR

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

8. WWW. LORALDIA.EUS

LOR LDIAFESTIBALA 03/1203/12

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

8. WWW. LORALDIA.EUS
LA TERMINAL / ZORROTZAURRE IRLA

11:30etik 23:30era

Gazte-sormena Sarrera: Goizez doan. Arratsaldez 5 €

LORALDIA TERMINALA. SORMEN BERRIAREN HARROBIA
BILBRONX, AZTARNAK, SATIRO, GORPUZTU, J MARTINA  ETA DJ NOEMI

LOR LDIA
FESTIBALA

03/1203/12

BABESLEAKLAGUNTZAILEAK

8. WWW. LORALDIA.EUS

LA TERMINAL / ZORROTZAURRE IRLA

11:30etik 
23:30era

Gazte-sormena 
Sarrera: Goizez doan. Arratsaldez 5 €

LORALDIA TERMINALA. 
SORMEN BERRIAREN HARROBIA
BILBRONX, AZTARNAK, SATIRO, GORPUZTU, J MARTINA  ETA DJ NOEMI

LOR LDIA
FESTIBALA

03/1603/16

ARRIAGA ANTZOKIA

19:30

Musika garaikidea, kantua eta arte bisualak

Sarrera: 15 € / Lorazainak: 12 €

LABOA. 
LEKEITIOTIK HEGAN
ENSAMBLE KURAIA, MADDI OIHENART ETA ELEKTRART

BABESLEAKLAGUNTZAILEAK

8. WWW. LORALDIA.EUS

LOR LDIA
FESTIBALA

03/1503/15

BABESLEAKLAGUNTZAILEAK

8. WWW. LORALDIA.EUS

ARRIAGA ANTZOKIA

19:30

Teatroa eta musika
Sarrera: 10 € / Lorazainak: 8 €

MIRA HADI. 
EULALIA ABAITUA ANDRE-BEGIETAN
ANE PIKAZA ETA MAITE LARBURU. 
GETARI ETXEGARAIREN ZUZENDARITZAPEAN

LOR LDIA
FESTIBALA

03/2603/26

KAFE ANTZOKIA

22:00

Rock, Rap, Soul
Sarrera: 12 € / Lorazainak: 10 €

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

BABESLEAKLAGUNTZAILEAK

8. WWW. LORALDIA.EUS

PRENTSA

IRAGARKIAK ETA EGUNKARIA
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HOMEBIDEOAK, IKUS ENTZUNEZKOAK...

PROGRAMA PROMO TEASER
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SEÑALETIKA
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LOR zaina

Lorazaina, Loraldia Festibalaren lagunen figura,  
2017ko 3. edizioan sortu genuen. Urtez-urte handitzen 
doa Lorazain kopurua. 

2022ko 8. edizioa 1951 lorazainekin ixten dugu, 
aurrekoan baino 166 gehiago batuz.

Lorazainek aukera bereziak dituzte:

• Sarreren salmenta aurreratua

• Prezio merkeagoa sarreretan

• Ekintza bereziak eta esklusiboak

• Doako ekintzak beraientzat
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Lorazain Eguna

Zortzigarren edizioan Lorazain Eguna martxoaren 24an egin genuen. Beraien laguntza 
eskertzeko gure modua.

Egun honetan doako ekintza esklusiboa ospatu nahi genuen: GARAIZ: 60 t.m. ikuskaria, 
MugMus laborategiaren eta Alaia Martinen eskutik.

Loraldia Kultur Elkartearen ardura eta konpromisoa Lorazainekiko zintzoa eta 
arduratsua da eta talde honekiko komunikazioa eta harremana modu zuzen, hurbil, 
jarraitua eta pribilegiatuan bideratzen dugu: festibalari buruzko berriak eta berrikuntzak 
lehentasunez komunikatzen dizkiegu, posta elektroniko, buletin pertsonalizatu eta sare 
sozialen bidez.

FESTIBALAREN LAGUNOK

LOR zaina
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Sare sozialak Loraldia Festibalaren tresna erabat estrategikoak dira. Gure publikoarengana 
zuzenean heltzeko aukera eskaintzen digute, informazioa eskaini eta arreta pertsonalizatuta.

Sare sozialetako profila ezberdinen bitartez, Loraldia Festibalaren baitan burutuko diren 
ikuskizun guztiei buruzko informazio zehatza eskaintzen dugu; honekin batera, beste hiruga-
rren batzuen edukiak zabaltzen ditugu baita ere, euskal kulturaren alorrekoak.

Festibalak dirauen bitartean, sare sozialetako profilak erabiltzaileari arreta eskaintzeko 
tresna baliagarria bilakatzen zaizkigu. Eta Festibalean gertatzen denari buruz ia zuzeneko 
informazioa hedatzeko bozgorailu bezala erabiltzen ditugu, etengabe.

Behin ekintzak burututa, ikuskizunek sortu dutena zabaltzen dugu baita ere, argazki, ikus-
entzunezko, albiste eta hedabideetan agertu diren albiste eta abarren estekak partekatuz.

Hedabideentzat gure sare sozialetako profilak etengabeko informazio-iturri baliagarria 
bilakatzen dira.

Bereziki diseinatutako irudiak prestatzen ditugu festibaleko hamaika ekintzak hedatzeko.

GURE SAREAK
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Plataforma hauetan dugu presentzia

  Facebook: 

2.301 jarraitzaile            +122
412.055 inpresio
157.881 inpresio edukietan
1.846 bisita (+177 / %10,77)
292 eduki argitaratuta           

  instagram:

   2.113 jarraitzaile   +314
   142.640 inpresio
   1.711 bisita profilean
   38.653 inpresio edukietan
   84 eduki argitaratuta
   107 storie argitaratuta
   15.976 inpresio storietan
   

   twitter:

   2.182 jarraitzaile   +189
   352 eduki

  YOUTUBE:  

   98 harpidedun    +17
   40.300 ikustari
   151.900 inpresio
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Gure eduki kulturalen hedapenaren bihotza etengabeko garapenean dagoen plataforma da. Webgune 
honen bidez, urtean zehar jarduera mantentzen dugu eta Loraldia Festibala geratzen den bitartean bereziki 
indartzen dugu. 

Orain inoiz baino gehiago. Izan ere, 2022ko otsailaren erdialdean webgune berria argitaratu genuen. Loral-
dia Kultur Elkarteak jorratzen dituen lan-ildo ezberdinek atal propioa izango dute honetan eta urtean zehar 
bizi-bizirik mantentzeko baliabideak izango ditugu.

     
WEBGUNEAN IZANDAKO JARDUERA 2020AN ZEHAR:

   Saioak: 17.625 
   Orri ikusiak: 41054  
   Bisitariak: 11.530

www.loraldia.eus

WEBGUNEA
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Hedabideak

Etengabeko kontaktua eta harremana 
daukagu hedabideekin eta, horietako 
batzuekin, kolaborazio akordioak lotzen ditugu 
Festibalaren sustapenerako.
2022ko edizioan gure webguneko prentsa-atala erabili dugu 
hedabideek informazio eta materialak eguneratuta kontsultatzeko 
aukera izateko etengabe: prentsa-oharrak eta ikuskizun guztietako 
ikus-entzunezko edukiak emankizunen hurrengo egunean. 

BESTE AGENTEAK
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LABURPEN GRAFIKOA
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8.
Bederatzigarren
edizioa

LOR LDIA
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Bederatzigarren
edizioa

MAILU BAT GARA

Gabriel Arestiren “poesia mailu bat dela” bertsotik abiatzen gara bederatzigarren edi-
zioan.

Zergatik mailua?
Hiru erantzun, hiru irudi poetiko:

1. mailua langileen tresna. Sortzaileak langile profesionalak dira eta  
lanaren ondorioz sortzen da gure izana. Sormena da tresna.

2. mailua kolpea da. Loraldia ez da entretenigarria soilik. Loraldian 
gogoeta, emozioa, ideien trukaketa, herri baten bihotza isla da… 
Bihotzak eta buruak kolpatu nahi ditugu, gizarte hobe eta justuago 
sortzeko. Kolpez kolpe.

3. mailua eraikitzailea da. Loraldiak gure unibertsoa eraikitzen du 
proposamen garaikideak plazaratuz. Berritzaileak eta erakitzaileak 
gara, geroari begira.
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Lehen mailuak, orain dela 8.000 urtekoak, harrizkoak ziren. Harrizko herri honen 
oinarria.

Loraldiak “ARESTI EGUNA” plazaratuko du. “Poesia mailu bat da”. Egun horrek 
hiru osagai izango ditu: Karmelo Landaren “Bilbon dabil Gabriel Aresti” liburuan 
oinarrituriko ibilbideak, bazkari-ikuskizuna eta “Jainkoa jaio da Otxarkoagan” ipuina 
abiapuntutzat jotzen duten arte bisualak.

Produkzio propioari dagokionez, abesbatza unibertsoan murgilduko gara eta Leioako 
Kantika gazte-koruarekin sortuko dugu “GALARRENA” kantata-eszenikoa.

SAINT PATRICK’S DAY, irlandarren egun handia ospatuko dugu musika, literatura eta 
dantza uztartuz. Jai gau berezia izango da. Paddy Rekalde idazlea eta Maconak musika 
taldea gonbidatuko ditugu. The Pogues izango dugu kantagai.

LORALDIA TERMINALEAN gazte-sormenaren harrobian jarraituko dugu. Lehen 
esperientziaren arrakastaren ildotik, bigarren urratsa emango dugu eta jardunaldi oso 
bat plazaratuko dugu: Bilbronx, eRRe (bertsolaritza), Ibil Bedi (musika),,, hainbat kultur 
arlo batuko dira sormen lantegi honetan.

BENITO LERTXUNDIK 80 urte bete berri ditu eta “Askatasuna” haritzat hartuta 
kontzertu erraldoia eskainiko digu. Erreferenteak jomuga, oraingoan Orioko bardoa 
gaur.

Teatro eta dantza inklusiboaren bidean “SEXBERDINAK” antzezlana eta “ARNASA” 
koreografia aurkitu ditugu. Sormen bietan gizartearen aniztasuna (garun-paralisisa 
eta down sindromea, hurrenez hurren) lantzen dute. Sormen aitzindariak eta 
ezinbestekoak. Tanttaka eta Organik konpainiaren eskutik.

Castillo Suarez idazle nafarrak “BOTANIKA” sormen berria plazaratuko du, Juantxo 
Zeberio piano jotzailea lagun duela.

Iparraldetik “GERNIKA” dantza lana ekarriko dugu Bilbora. Bilaka kolektiboaren eta 
Biarritz Balletaren sormena honek gerraren gaineko hausnarketara garamatza.

“AUPA MAURIZIA” Ines Osinaga, Lorea Argarate (Tea Party) eta Olatz Salvadorren 
probokazio artistikoa da. Feminismotik abiatzen den aldarrikapen alai eta indartsua.

JOSEBA IRAZOKI eta BEÑAT AXEARI berriro batuko dira Basho poeta 
iparamerikarraren testuak musikatzeko. BASHOA IIren estreinaldia izango dugu.

MIREN AGUR MEABERI etorkizunari buruzko gogoeta enkargatuko diogu. Festibalaren 
amaierako ikuskizun hunkigarri honetan Lekeitioko poetak izango du zeresana.
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BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

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

KOMUNIKABIDEAK

ARETOAK

HAUTSI ZEN ANPHORA!8.
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