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SENTIKARIZ BLAI!



FESTIBALA BILBON, sentikariz blai!

21 lurpekariak 
+ Sustrai Colina

Azkuna zentroa - cac1
19:30

26 Josu goikoetxea
Zer luzea negu hau

elkar denda - 7 kaleak
19:00

17 Hasier Larretxea
P. Larretxea, R. Gortari eta Z. Negrin

Guggenheim bilbao museoa 
12:30

24 Verdes liburudenda 
akorduan

arriaga antzokia
12:30

22 Mundubira
I. Aranburu, X. Ortuzar, A. Ortega eta N. Alberdi

Euskalduna jauregia
11:00 / 19:30

16 Biz hitza
Aukeran Dantza Konpainia

Arriaga antzokia
19:30

23 munduko poesia kaia
Susa

bilboko itsasadarra itsas 
museoa 20:00

15 Kalaportu
Joseba Sarrionandiaren lurralde poetikoa kantuz

Arriaga antzokia
19:30

23 Elkarketak
Mikel Lertxundi

Arriagako Plaza
12:30

20 -(h)artzetik
Txakur Gorria Kolektiboa

bidebarrieta liburutegia
19:30

12 Lur Bat idazteko
Iñigo Aranbarri

BIrA! kultura bilbao
19:00

MARTXOA

LOR LDIA euskal kultura GAUR

28 Maite larburu
Hezurren azpian

Azkuna zentroa
19:30

30 sagutxo tuntuna
D. Shostakovich ets C. Marshak

Azkuna zentroa - cac1
11:00 / 17:00

29
oskara plazara!
Kukai Dantza Konpainia

azkuna zentroa (auditorioa)
19:30

Belatza
P. de Ezcurra, A. Unzu, K. Arza eta M.H. Gastinel-Guillaume

azkuna zentroa - cac1
20:00

27
teatro eguna /
izotza apurtzen den ertza

campos antzokia
19:30



20º19 programa

30 bilbronx (I)
Street Dantza - Dena Bilbao

bilborock
18:00

MARTXOA

www.loraldia.eus

30 bilbronx (II)
Loraldia Eskola

bilborock
19:00

30 Bilbronx (IV)
Euskara in da House! - AneGuria

Bilborock
22:00

30 bilbronx (III)
Euskal Herriko Beatbox Txapelketa

Bilborock
20:00

1 Katixa agirre
Amek ez dute

Elkar denda - licenciado 
poza 19:00

31 Hibai eta lagunak Euskalduna Jauregia - A1
19:00

Apirila

31
1362 Km Euri
Garazi Goia eta Goizalde Landabaso

Bilboko itsasadarra itsas 
museoa 12:30

3 Hau ez da euskal musika
Ion Zelestino

Bira! kultura bilbao
19:30

2 hitz enea erakusketa
Oskar Alegria

Bira! Kultura bilbao
19:30

4 Cold lands
lurralde hotzak Iratxe Fresneda

Arte Ederren museoa 
(Auditorioa) 19:30

6 Larart (I) Basotik itsasora
Dantzaz - Beñat Gereka

Golem Zinema - 1
12:30

5 hitz enea erakusketan
Sustrai Colina

Bira! kultura bilbao
20:00

6 Larart (II) Basoa
Dantzaz - J. Mujika eta I. Salvador

La casilla Pabiloia
19:30 / 20:30

Gure imajinarioa kantagintzaren 
bitartez hitzen ahaiera7 Bustinezko etorkizuna

I. Borda, M. Amuriza, O. Iguaran eta Mursego
Guggenheim bilbao museoa 
(auditorioa) 12:30



www.loraldia.eus

2019



           Bosgarren LORALDIA

 Sentikariz Blai!

 
“Se ixen be ondo sorue da mundu au bixi gariena” idatzi zuen 
Sarrionandiak. Bat gatoz berarekin: mundu hau zeharo zoro 
dabil. Utopietara urreratzea zail samar den garai hauetan 
kultur oasia aldarrikatzen dugu. Mundu berri bat sortu nahi 
sormen eremua abiapuntua izanik. Artibistak gara gu.

Berriro ere Sarrionandia. Ondorengo berba hauek 
lapurtu dizkiogu, ondo laburbiltzen baitituzte sortzaile 
abenturazaleen aldeko haizea: “Kontakizun guztiak ja 
kontatuta daudelako hori ez dela egia. Gertaera berriak 
gertatzen dira, gehiago dakigu, hobeto ezagutzen dugu 
geure burua. Gauzak kontatzeko modu berriak asmatzen 
dira etengabe. Eta ia alderantzizkoa esango nuke: Gauzak 
kontatzeke daude, dena kontatzeko dago.” 

Itsaso bat zabaltzen da zerumugan. Sormenezko itsasoa. 
Etengabe kolorez eta formez aldatzen dena. XVI. mendeko 
itsasgizonek bide berriak zabaldu zituzten moduan irten 
gaitezen mundu birara. Euskal kulturaren zazpi itsasotan 
barna abiatzen da Loraldiaren branka. Jakin mina eta zirrara 
bila. Belak bete. Sentikariz blai!

En estos tiempos donde acercarse a las utopías es verdadera-
mente complicado, Joseba Sarrionandia ofrece un oasis en me-
dio del mar creativo. Algunos piensan que todo está contado pero 
el poeta de Iurreta no lo cree, todo está por contar. Como hace 
cinco siglos aquellos marineros que abrieron nuevas rutas en los 
océanos, hoy navegamos en la proa de Loraldia con las velas al 
viento. Empapados de sentimientos en cada cita.



SARRERAK ENTRADAS

Sarrerak areto ezberdineko leihatiletan 
eta webguneetan eta baita Loraldiaren 
webgunean ere erosi ahalko dira.

las ENTRADAS podrán ser adquiridas en los diferentes espaciós y 
sus webs, así como en la web de LOARLDIA:

ARRIAGA ANTZOKIA: 
www.teatroarriaga.com 

AZKUNA ZENTROA: 
Azkuna Zentroko Infopuntuan. 

CAMPOS ANTZOKIA: 
www.teatrocampos.com 

euskalduna jauregia: 
www.euskalduna.eus

GUGGENHEIM bilbao museoa: 
www.guggenheim-bilbao.eus

Bilboko Itsasadarra ITSAS MUSEOA: Bertan.

ELKAR DENDAK: Sarrera librea.

BIrA! KULTURA BILBAO: Sarrera librea.

Bidebarrieta Kulturgunea: Sarrera librea.

www.loraldia.eus

sa
rrera

ksarrerak
sarrerak



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/ 

LOR zaina

¿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 el 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.

www.loraldia.eus/lorazaina



Joseba Sarrionandia. Iñigo Aranbarri. Eñaut 
Elorrieta. Mikel Urdangarin. Miren Narbaiza. 
Ines Osinaga. Dana. Joseba Irazoki. Beñat 
Axiari. Audience. Rafa Rueda. Harkaitz Cano. 
Uxue Alberdi. Mireia Gabilondo. Xabi Paya. 
Aukeran. Hasier Larretxea. Patxi Larretxea. 
Rosario Gortari. Zuri Negrin. Joxan Artze. 
Malen Amenabar. Mariñe Arbeo. Ane Labaka. 
Nerea Ibarzabal. Sustrai Colina. Patxo 
Telleria. Karlos Panera. Mikel Lertxundi. 
Bernardo Atxaga. Ruper Ordorika. Juan 
Carlos Perez. Miren Agur Meabe. Natxo De 
Felipe. Josu Goikoetxea. Oskar Alegria. Maite 
Larburu. Belatza. Philippe de Ezcurra, Anjel 
Unzu, Kike Arza. Marie-Hélène Gastinel-
Guillaume. AneGuria. Garazi Goia. Goizalde 
Landabaso. Nerea Alberdi. Galder Perez. Hibai. 
Aitor Etxebarria. Katixa Agirre. Ion Zelestino. 
Iratxe Fresneda. Dantzaz. Beñat Gereka. Iñaki 
Salvador. Mursego. Itxaro Borda. Miren Amuriza. 
Oihana Iguaran. Amaia Agirre. Dena Bilbao. 
Eva Redondo. Olatz Beobide. Peru Galbete 
Labiano. Juan Kruz Igarabide. Shostakovich. 
Maider Lopez. Elena Bezanilla. Gorka Benitez. 
Iñigo Aranburu. Xabi Ortuzar. Ainara Ortega.



Lur bat idazteko
Kalaportu
Biz hitza
Hasier larretxea
-H-artzetik
lurpekariak + sustrai colina
mundubira - elkano, primus
elkarketak
munduko poesia kaia
Verdes liburudenda akorduan
josu goikoetxea
teatro eguna - izotza apurtzen den ertza 
maite larburu
belatza
sagutxo tuntuna
Bilbronx (I) - Dena bilbao
bilbronx (II) - LORALDIA ESKOLA
Bilbronx (III) - BEATbox txapelketa
bilbronx (iv) - aneguria
1362 Km euri
Hibai eta lagunak
katixa agirre
Hitz enea - oskar alegria
hau ez da euskal musika
Cold lands - lurralde hotzak
Hitz enea - sustrai colina
Larart (I) - basotik itsasora
larart (II) - basoa
Bustinezko etorkizuna
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Idazle orok du geografiaren beharra burutik eskura doakion 
mundua pausatzeko. Hala du Joseba Sarrionandiak ere. Solasean, 
Iñigo Aranbarrirekin batera Sarrionandiaren lur-itsasoetan barrena 
abiatuko gara, hasierako lanetatik azkenetaraino, sehaska, etxe, 
sorterri, atzerrietan gozatzeko, are gehiago ahal bada, Iurretako 
idazlearen tolesez.

Todo escritor necesita de una geografía. En esta conferencia de Iñigo 
Aranbarri viajaremos por las tierras y mares de Sarrionandia. Desde sus 
primeras obras hasta la última descubriendo sus relieves.

19:00
(Berbaldia) / 90 min 
Sarrera: Doan

Lur bat idazteko
Pasieran joseba sarrionandiaren 
geograFian
iñigo aranbarri

BIRA! KULTURA BILBAO

Martxoaren 12an,
asteartearekin



15

JOSEBA SARRIONANDIAREN

l u r r a l d e  p o e t i k o a  k a n t u z

Gure 

Produkzioa
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“Gure Oroitzapenak” filma izan zen aurrenekoa udazkenean, geroago, izen 
bereko disko-liburua, orain Loraldiak kontzertua dakar. Musikariak eta 
idazleak bilduko dira eszenan Sarrionandiaren poesia kantu bihurtzeko. 
Kalaportu sentikariak Iurretako poetaren sormena lurraldea kantuen bidez 
irudikatu nahi du. Beraz, kontzertu poetikoa izango da, Sarrionandiaren 
sormenarekin bat egiteko bide musikatu zirraragarria.

Primero fue el film “Gure Oroitzapenak”, luego llegó a las tiendas el disco-
libro del mismo nombre, en este festival ofrecemos el concierto. Llevamos 
a escena sus poemas musicados. Músicos y escritores se juntan para 
dibujar el territorio poético de uno de nuestros grandes creadores, que 
continúa en el exilio. 

19:30
(Musika + poesia) / 90 min 
Sarrera: 6,5€ - 18€ (Lorazainak: 14€)

Kalaportu 
Joseba Sarrionandiaren 
lurralde poetikoa kantuz
Eñaut elorrieta, mikel urdangarin, ines osinaga, 
miren narbaiza, rafa rueda, dana, joseba irazoki &
beñat axiari, audience, Harkaitz cano eta uxue alberdi

Arriaga antzokia

Martxoaren 15ean,
ostiralarekin

*Kontzertu hau Korrika Kulturalarekin elkarlanean 
plazatzen da.
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“Herria da gorputza, hizkuntza bihotza” Fernandoren Aire Xalbador 
Urepeleko artzainaren esana da, zehazki, haren Odolaren mintzoan jasoa 
eta Mikel Laboaren ahotsak zabaldua. Eta hizkuntza gorputza balitz? 
Nola azalduko lituzke gorputz adierazpenak hizkuntzaren bat-bateko 
jaiotza edo elearen etengabeko bilakaera? Ikuskizun honek munduko 
hizkuntza ororen historia unibertsala du abiapuntu, baina euskara 
batuaren istorio partikularra kontatu nahi du dantzaren bidez. Xabi Paya 
kulturgileak gidoia idatzi, Aitor Etxebarriak musika burutu eta Aukeran 
taldeak koreografiak sortu ditu.

¿Si la lengua que hablamos se convirtiera en cuerpo? Este espectáculo 
de danza toma como punto de partida la historia de cualquier lengua y 
luego representa la historia particular del euskara batua. La  lengua se 
hace movimiento, se hace danza.

19:30   
(Dantza) / 90 min
Sarrera: 6,5€ - 18€ (Lorazainak: 14€)

Biz hitza
Euskara batuaren historia dantzatua
Aukeran dantza konpainia

Arriaga Antzokia

Martxoaren 16an,
larunbatarekin

*Dantza emanaldi hau Euskaltzaindiaren babespean 
plazaratzen da.
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Hasier Larretxearen literatur ibilbidea poesiaren eremuan kokatu izan da.  
Loraldia Festibalean aita aizkolariarekin eta amarekin batera eskaini ei 
duen emanaldi performatibo berrituarekin izanen da. Hitzak herriko doinu 
eta herri-kiroletako jardunarekin uztartzen dira bertan, tradizioaren eta 
abanguardiaren arteko solasaldi sakon eta hunkigarria ehunduz. Zura, harria, 
berraurkitzea. Baztango esentziek Zuri Negrinen elektronika minimalistaren 
girotze anbientalarekin titaniozko museoan aurkituko dute aterpe.

El recorrido literario de Hasier Larretxea se sitúa en el universo poético. 
En esta performance junto al poeta estarán su padre, aizkolari, su madre 
y Zuri Negrin. Las esencias del Baztan y los ambientes electrónico 
minimalistas tejerán el espectáculo. Un nuevo reencuentro entre la 
madera, la piedra y la vanguardia.

12:30
(Performance: Poesia + aizkora + harria) / 75 min 
Sarrera: 8€ (Lorazainak: 5€)

Hasier larretxea
itzulerako bideetan barrena
Patxi larretxea, rosario gortari eta 
zuri negrin

Guggenheim bilbao museoa (auditorioa)

Martxoaren 17an, 
igandearekin
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Belaunaldi gazteak Laboaren ahotsean, ereserki bilakatuta, herrikoiak diruditen 
poemetan kamuflatuta jaso du Joxan Artze poetaren lana. Txakur Gorria irudia 
eta hitza lantzen duen kolektiboak eskertze keinu xume bat egin nahi dio iaz utzi 
gintuen poetari. Heriotzak hurbildu ditu sortzaile gazte hauek haren bizitzara. 
Izan ere, zubi bat eraiki nahi dute bi garaien artean. Artzeren mundutik hartzera 
ausartuko dira eta gaurko begiradan islatuko dute horren berritzailea izan zen 
unibertso poetikoa. 

Las generaciones jóvenes han recibido el mundo poético de Joxan Artze 
de la voz de Laboa, convertido en himno. El colectivo Txakur Gorria que 
trabaja la imagen y la palabra ha preparado un guiño de agradecimiento al 
poeta. Su muerte ha acercado a estos jóvenes creadores a su vida.

19:30
(Poesia + musika) / 60 min
Sarrera: Doan

-H-Artzetik
Poesia musuzapietan
Txakur Gorria kolektiboa

Malen Amenabar, Mariñe arbeo, ane labaka
eta nerea ibarzabal Peru Galbete labiano (musikaria)

Bidebarrieta liburutegia

Martxoaren 20an, 
asteazkenarekin

*Sorkuntza hau BilbaoPoesia programarekin 
elkarlanean plazatzen da.
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Musika lan honen abiapuntua Oteizak jazzari eta bertsoari buruz 
idatzitakoa da. Pentsalariaren lan proposamenei helduz  (“bersolarien 
jazz bat saiatu beharra dugu” esan zuen “Gogo Jardunak Tunelean” 
liburuan) esperimentazio bide luze bati ekin diote. Euskal herri 
musikaren sintesi moduko bat. Erronka tradizioaren kosmobisioa eta 
gaurko pentsamendua uztartzea da. Ekitaldi berezi honetan, taldearen 
ohiko hirukote bikoitz formatuari (boza, tronpeta, bi kontrabaxu eta bi 
bateria) hitzaren inprobisatzaile bat gehituko zaio:  Sustrai Colina. Buruz 
buru eta bihotzez elkarrekin inprobisatzeko ariketak sortu eta disziplina-
arteko bilaketa bat da hau.

Con un formato de doble trío en formación de voz, trompeta, dos 
contrabajos y dos baterías Lurpekariak toma como reto actualizar la 
tradición al pensamiento actual. La improvisación se suma al proyecto y 
escucharemos junto a los músicos al bertsolari Sustrai Colina.

19:30
(Hitz eta musika inprobisatua) / 90 min
Sarrera: 8€ (Lorazainak: 5€)

Lurpekariak + Sustrai colina
itsasotik iturrira

Azkuna Zentroa (CAC1)

Martxoaren 21ean, 
ostegunarekin



produkzioak

22
Euskadi around the world, again.
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Orain dela 500 urte Victoria naoak bete zuen munduaren bira aurreneko 
aldiz. Leman Juan Sebastian Elkano eta berarekin batera munduaren 
itzulerari amaiera eman zioten beste euskaldun batzuk zihoazen. 1519an 
San Lucar de Barramedatik itsasoratu ziren 265 marineletatik 18 baino ez 
ziren itzuli. Elkanoz gain hiru bizkaitar eta Victoria naoa Ondarroan eginiko 
itsasontzia zela kontuan izanik, Euskal Herria itsastarraren itzala ageri 
da historia pasarte honetan. Gure memoria berreskuratu eta plazaratu 
nahi duen teatro lan honek iaz “Anton Abbadia” sorkuntzak zabaldu 
zuen bideari ekiten dio. Formatu txikiko antzezlana da non musika eta 
bakarrizketak tartekatzen diren.

Hace 500 años la nao Victoria, con Juan Sebastian Elkano al timón, 
realizó la primera vuelta al mundo. Esta historia muy poco conocida en 
profundidad es el argumento de este espectáculo de pequeño formato, que 
pone en valor la Euskal Herria marítima.

11:00 (Ikasleak) / 19:30
(Teatroa + musika) / 75min
Sarrera: 12€ (Lorazainak: 8€)
Ikasleak 6€

mundubira
Elkano, Primus
Iñigo aranburu, xabier ortuzar,
ainara ortega eta nerea alberdi

bilboko Itsasadarra itsas museoa

Martxoaren 22an, 
ostiralarekin
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Mikel Lertxundi eskarmentu handiko eskultore berriatuarra dugu. Zura, 
harria eta burdina lantzen dituen artista. Berrogei urtetik gorako ibilbide 
profesional honetan aipatu hiru elementu horiek uztartuz hamaika sorkuntza 
plazaratu ditu. Seul, New York, Madril, Miami, Caracas, Stuttgart, Reno… 
hirietan erakusketak burutu ondoren, Bilbora dakar bere euskal arte begirada. 
Nazioarteko itzal luzeko sortzaile honen zazpi eskultura handi zazpi plazatan 
aurkituko ditugu. Lehenengo aldiz Bilbon euskal artista baten kale-erakusketa 
ikusgai. Erakustaldi honek martxoaren 23tik apirilaren 23ra iraungo du. 
Lertxundik dion bezala “Ateratzen zaizkidan artelanak Naturara itzulera 
eragiten duten metaforak dira”.

*Eskultura inguruetan sei sormen lan labur programatuko dira

La primera exposición de una artista vasco en las calles de Bilbao. Mikel 
Lertxundi lleva toda su vida creativa trabajando y combinando el hierro, la 
madera y la piedra. 7 grandes obras hacen un recorrido artístico que tendrá un 
programa de pequeños eventos independiente.

12:00
Zabalera ekinaldia Arriagako Plazan
Garazi Etxaburu, Gorka Benitez eta Oihana Bartra.
20 min. Sarrera: Doan

Elkarketak
Eskultura kale-erakusketa

Mikel lertxundi

Arriagako plaza

Martxoaren 23an, 
larunbatarekin 



ELKARKETAK 

kale-erakusketak hainbat arte adierazpen ezberdinetako artista 
bizkaitarren  sormena elkartzea du helburu. Ekimen ikusgarri eta parte 
hartzailea. Materialen, formen eta bolumenen elkarketatik sortu diren 
eskulturek elkarketa gehiago eragin nahi dute beste arte arloekin, 
espazioarekin eta ikusleekin.

IKUSKARIAK 
ESKULTURETAN

MUSIKA - DANTZA - TEATROA - CLOWN - BERTSOA
10 minutuko 6  ikuskari ttipi eskulturekin hartu-emanetan.



3 ELEMENTU. Inaugurazio ekitaldia
Arriaga PLazan, 12:00etan
Zura, harria eta burdina eta 3 sortzaile Gorka Benitez (saxoa) + Garazi Etxaburu 
(dantza garaikidea) + Oihana Bartra (bertsoa).  Hiru artisten elkarketak zabalduko 
dio irudimenaren atea Mikel Lertxundiren kale erakusketa honi.

NIRE ETXEA DEFENDATUKO DUT
Arriaga Plazan, 13:00etan
KALE-TEATROA. Koldo Olabarri eta Aihoa Artetxe. Hiru txerritxoak ipuina 
hartu eta gaurko garaietara ekarriko du. Etxeak, hipotekak, bankua-otsoa… 
izango dira dramaturgia honen osagaiak.

DENA BILBAO
Isozaki Atean. 14:00etan
KALEKO DANTZA. Gaurko kaleko joerek eta jarrerek bat egingo dute 
naturaren elementuekin (zura, harria eta burdina). Hiru elementu, hiru 
dantza, Hip Hop, Krump y Popping, arte eremuetan.

ORGANIK (Natalia Monge)
Erribera kalea, 20an (Erribera zubi ondoan). 17:00etan.
DANTZA GARAIKIDEA. Organik taldea (Natalia Monge). Gaurko dantza 
garaikidea arte abstraktoaren isla da. Abangoardian aritzen den talde honek 
ez du sekula galtzen euskal nortasunaren izaera.

SILENCE, DANCE! Salitre Teatro
Isozaki Atean. 18:00etan
CLOWN. Salitre Teatro taldea (Josu Bilbao). Umore bilatzen duen 
performance honek Oliver Hardy pertsonaia mitikoa du abiapuntua. Lodi 
honek eskulturarekin egingo du dantza.

HARRIAK BIRAKA. Ekai Txa
EVARISTO CHURRUCA KAIAN. 19:00ETAN
MUSIKA ETA DANTZA. Euskal folklorez eta arabiar dantzaz osatutako 
ikuskizuna. Harrizko eta egurrezko txalaparten, txirularen, kitarren eta 
dantzaren arteko sorkaria. Sortzaileak: Ander Sanchez, Bittor Pastor, 
Roberto Castro eta Aina.

Martxoaren 23an,
larunbatarekin

27
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Munduko Poesia Kaierak egitasmoa Susa argitaletxeak jarri zuen martxan 
2014an eta 30. zenbakira iritsi da dagoeneko. Horren harira, bilduman 
argitaratutako poemek ardaztutako ikuskizuna dugu honakoa. Poesia eta 
itzulpenaren ospakizun bat azken hamarkadetako poeta handienetako 
batzuen piezez osatuta. 

La editorial Susa puso en marcha en 2014 el proyecto Munduko Poesia 
Kaierak y ha llegado al número 30. Buena ocasión para celebrar la poesía 
y sus traducción al euskara de los más grandes creadores de la última 
década.

20:00
(Nazioarteko poesia) / 60 min 
Sarrera: 5€ (Lorazainak: 3€)  

Munduko poesia kaia
susa

bilboko Itsasadarra itsas museoa

Martxoaren 23an, 
larunbatarekin
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1973. urtean, garai latz eta ilunetan, Verdes Liburudendak ate bat zabaldu 
zion euskal kulturari. Javi Escuderok eta Asun Zuluagak liburuz inguraturik 
oasi erakargarri bat eratu zuten Bilboko 7 kaleetako bihotzean. Berehala 
liburudenda elkargune ezinbestekoa bihurtu zen euskal kulturgileentzat: 
lehen ikastolako testu debekatuak, Euskaltzaindiaren eskariak, Atxaga 
eta Arestiren arteko aurreneko harreman historikoa…  eta akorduen laino 
artean Pott Bandaren sormen garaia ere azaltzen da. Ekinaldi honetan 
Verdes liburudendaren hainbat lagun batuko dira merezitako omenaldia 
emateko asmoarekin. Euskaltzaleok zorretan gaude eta eskertu behar diegu 
eman ziguten guztia.

En el año 1973 Javi Escudero y Asun Zuluaga se hacen cargo de la librería 
Verdes y la convierten en un oasis de la creación vasca en tiempos oscuros 
y de represión. Este es un acto de agradecimiento a su labor. Un recuerdo de 
sus amigos que se volverán a juntar para celebrarlo.

12:30
(Musika + literatura) / 75 min
Sarrera: 10€ (Lorazainak: 8€)

verdes liburudenda akorduan
Bernardo atxaga, natxo de felipe, 
ruper ordorika, juan carlos perez,
miren agur meabe, Jule Garmendia,
gorka benitez, joseba sarrionandia
eta patxo telleria

Arriaga antzokia (Foyer)

Martxoaren 24an, 
igandearekin
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Josu Goikoetxeak lehenengo poema liburua kaleratu du, “Zer luzea negu 
hau”. Bizitzaren erdi parean dagoen pertsonaren balantze baten antza 
hartzen zaio batzuetan: guraso zaharrekiko harremana ageri da, alaben 
erreferentziak ere bai, eta oro har bizitzari emandako begirada heldua.
Ia 20 urte dute poema zaharrenek, eta idatzi berriak dira azkenak. Batzuetan 
nahiz besteetan, sentiberatasun fin bat nabarmentzen da, dotorea, 
alferrikako enfasirik gabea, gauza txikiei azpildurak ateratzen dakiena eta 
bizitzan giltzarri diren gertaerei patxadaz eta ironiaz erreparatzen diena.

El primer libro de poemas de Josu Goikoetxea toma la forma de balance de 
una persona de mediana edad. Este escritor lleva veinte años escribiendo 
pero hasta hoy no había visto la luz ninguno de sus textos.

19:00 
(Literatura) / 60 min
Sarrera: Doan 

Josu goikoetxea
Zer luzea negu hau

Elkar denda, Zamudio Atea - 7 kaleak

martxoaren 26an,
asteartearekin
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Aitzin-solasa: La Cuerdaren estreinaldia baino lehen Aizpea Goenagak,  
sortzailea eta aktoreak, euskal teatroari buruzko testu bat irakurriko du, 
teatro eguna ospatzeko. Gorka Benitez saxojoleak sarrera hornituko du.

“Izotza apurtzen den ertza”: Erika argazkilari gazteak National Geograficen 
lan egitearekin amesten du, eta Siberia iparraldera joan da, han inauguratu 
berri duten gas natural likidoaren fabrikak ingurumenean eragiten duen 
kaltea dokumentatzera. Siberian, desegiten ari den habitat batean, amona-
bilobak bizirauteko borrokatzen dira. Erikarentzat fabrika ekosistemaren 
kontrako mehatxua baldin bada ere, atsoarentzat eta gaztearentzat diru-
iturri nagusia da. Giza esplotazioari eta biziraupenari buruzko teatro-lana.

Un trabajo teatral que cuenta la historia de Erika, una joven fotógrafa del 
National Geografic en su viaje a las frías tierras de  Siberia. Un relato sobre 
la explotación humana y su fuerza para la supervivencia. 

Antes del estreno teatral, la actriz Aizpea Goenaga y el saxofonista Gorka 
Benitez celbrarán el día del teatro con un texto escrito para la ocasión.

19:30
(Teatroa) / 90 min
Sarrera: 10€ (Lorazainak: 8€)

Teatro eguna 
Izotza apurtzen den ertza
la cuerda teatroa
Eva redondoren dramaturgia eta zuzendaritza
olatz beobide eta LA CUERDAREN ekoizpena

Campos Antzokia

martxoaren 27an,
asteazkenarekin
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Maite Larburu musikari bidaiaria da. Biolin jole klasiko nomada, ogibidez. 
Euskal Herrian Neighbor taldearen kantugile eta gidari egin zen ezagun. 
Baina oraingoan proiektu propio eta berria dakar. Billie Holiday kantariak 
ezagun egin zuen arrazakeriaren kontrako Strange Fruit ereserkia 
abiapuntu hartuta, bakarkako lan berria sortu du. Maleta, aireportu eta 
trenbidez josiriko mikrokosmos batera egingo dugu jauzi. Larbururen 
estiloa eklektikoa da. Hots-jostun bat izan nahi du. Ahotsa, biolina, gitarra 
klasikoa zein elektrikoa, ukelelea, sruti boxa...ditu musikaren osagai. 
Horrez gain, Carlos Taroncherren klarineteak eta perkusio piloa (gaileta 
kaxak, piña-potoak, goilarak…)

Esta compositora libre y viajera ha grabado un nuevo trabajo en solitario. 
En Euskal Herria se hizo popular dentro del grupo Neighbor pero en esta 
ocasión trae su proyecto propio. Con un estilo ecléctico este músico seguro 
nos va sorprender.

19:30
(Musika) / 90 min
Sarrera: 10€ (Lorazainak: 8€)   

Maite Larburu
“Hezurren azpian” Diskoaren aurkezpena

Azkuna Zentroa (Cac1)

Martxoaren 28an, 
ostegunarekin
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Askatasuna ikur den belatza txoria bezalaxe laukote hau musika 
estiloaren kodeetatik eta lengoaietatik libratzen da. Lapurdi, Gipuzkoa 
eta Nafarroako bidegurutze sortzaile honek “Orhi” diskoa kaleratu berri 
du eta Hegoaldean estreinatuko du taulen gainean. Goi mailako musikari 
hauek sustraien iturritik edaten dute soinu eta kantu garaikideak sortu 
ahal izateko. Poesiaz eta energiaz josia izango da kontzertua. Entzuleak 
urrun aireatuko dira.

*Emanaldi hau Iparraldeko Euskal Kultura Elkartearekin (EKE) 
elkarlanean burutuko da.

El halcón es un símbolo de libertad. Este cuarteto toma la libertad como 
motor creativo. Un grupo llegado desde Lapurdi, Gipuzkoa y Nafarroa 
presenta su primer trabajo de nombre “Orhi”. Toma las raíces como fuente 
de inspiración para crear sonidos contemporáneos.

 20:00
(Musika) / 90 min 
Sarrera: 8€ (Lorazainak: 5€)  

Belatza 
Philippe de Ezcurra, Anjel Unzu, Kike Arza 
eta Marie-Hélène gastinel-Guillaume
“orhi” diskaren aurkezpena

Azkuna Zentroa (Cac1)

Martxoaren 29an, 
ostiralarekin
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Ume txikientzako ikuskari honek teatroa, marioneta, musika klasikoa eta 
dantza ditu osagai. Juan Kruz Igarabidek moldatu du testua haur literatura 
errusiarraren sortzailetzat hartzen den “Sagutxu Tuntuna” ipuinetik abiaturik. 
Marshak idazleak idatzi zuen ipuin honek George Orwellen “Abereen Etxaldea” 
eta Anton Chejoven “Gerezien Lorategia” idazlanak ekartzen ditu gogora. 
Ekoizpen honetan, Anita Marabillasen esku lantegiak osatu du marioneta 
protagonista. Biola, Klarinetea eta fagota musika tresnek jarriko diote soinu 
banda eta Inalvis Pandok, berriz, koreografiak sortu ditu. Produkzio original 
eta zirraragarri honen leman Maider Lopez eta Elena Bezanilla.

Este espectáculo para niños muy pequeños está creado con una marioneta, 
música clásica, danza y teatro. Juan Kruz Igarabide ha escrito el guión de 
esta pieza artística, que es una adaptación de un cuento ruso referente de 
la literatura infantil.

11:00 eta 17:00
(Ume ikuskaria: musika klasikoa, txotxongilo, teatroa eta 
dantza) / 30 min  
Sarrera: 10€ (Lorazainak: 8€)
2 eta 6 urte bitarteko umeentzat. 
Ume bakoitza gutxienez guraso batekin sartuko da. 
Umeek ordainduko dute, gurasoak, berriz, doan.

Sagutxo Tuntuna
dmitri shostakovich eta C. Marshak
Juan kruz igarabideren gidoia

Azkuna zentroa (cac1)

Martxoaren 30ean, 
larunbatarekin
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Dena Bilbao kolektiboaren eskutik kaleko dantza edo street dance arloko 
tailerra eta erakustaldia izango da Bilborockeko pistan. Adin guztientzako 
ekinaldia da. Parte hartzeko aukera izateaz gain, dantzarien erritmoaz eta 
akrobaziez gozatzeko parada izango da. Kaleko kultura garaikidearen 
hitzordu ezinbestekoa. Dena Bilbao kolektiboa Bilboko Santutxu auzoan 
kokaturik dago eta gazteen joera berrietan eskarmentu handia du.

Dena Bilbao es la escuela de danza callejera y nuevas tendencias de 
Santutxu. En esta cita podemos gozar con los bailes de street dance y 
también participar en un taller que nos explica sus pasos.

18:00
(Kaleko dantza) / 50min
Sarrera: Doan

Bilbronx (i)
Street dantza
Dena bilbao
Tailerra eta erakustaldia

Bilborock

Martxoaren 30ean, 
larunbatarekin
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Euskaldunon kulturari buruzko ikus-entzunezko hainbat sorkuntza burutu dute 
Sopelako institutuko 3. DBHko ikasleek eta Barakaldoko Beurko institutuko 
Arte Batxilergo ikasleek.

95 gazte eskola orduetan aritu dira lanean eta ekitaldi honetan ondorio bisualak 
ikusteko aukera izango dugu. Gaurko kultura ikasleen begietatik islatzen duen 
ekinaldia dugu Kamara Sartu izena duen egitasmoa. Ikus-entzunezko bideo 
laburrez gain, gustuko musika, arte plastikoak eta zuzeneko sorkuntzak 
taularatuko dira emanaldian zehar.

Kamara Sartu es una oportunidad de ver varias piezas audiovisuales creadas 
por los alumnos de 3º de la ESO del instituto de Sopela y de Bachillerato 
artístico del instituto Beurko de Barakaldo. En estos vídeos se refleja nuestra 
cultura actual desde la perspectiva de estos jóvenes vizcaínos.

19:00
(Ikus-entzunezkoak) / 50 min 
Sarrera: Doan   

Bilbronx (II)
Loraldia eskola 
Kamara sartu
Barakaldoko beurko eta sopelako institutuak

bilborock

Martxoaren 30ean, 
larunbatarekin
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Euskal Herriko BeatBox Txapelketaren laugarren edizioa dugu. Berriro 
ere gure beatboxingik hoberenak lehian arituko dira Bilborocken eszena 
gainean. Haiekin batera Estatu espainarraren hainbat gonbidatu nabarmen 
izango dira. Beatboxen urteko festa nagusia. 

La fiesta del Beatbox donde se decide quién es el mejor beatboxing del 
momento. Este campeonato de Euskal Herria tendrá como invitados a 
otros creadores de distintos puntos de la Península.

20:00
(Beatbox) / 60 min 
Sarrera: Doan

Bilbronx (III)
euskal herriko
beatbox txapelketa

bilborock

Martxoaren 30ean, 
larunbatarekin
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22:00
(Rap - raggamurfing) / 75 min 
Sarrera: 8€ (Lorazainak: 5€)

bilbronx (iv)
Euskara in da house! 
aneguria

bilborock

Martxoaren 30ean, 
larunbatarekin

Aneguriak azken diskoaren sormen berriak dakartza Bilbronxera. Show-a 
ez da nolanahikoa. Aniztasuna du lege: eleanitza, musika estilo ugari, adin 
askoko ikusleak… Eskaintzen duen jarrera rap-en eta raggamurfing-en 
arteko proposamen artistiko dantzagarria da. Aneguriak eskaintza beti 
egokitzen du leku eta denboraren arabera. Euskal raparen ordezkaririk 
alaienetakoa dugu. 

Aneguria trae a Bilbronx las canciones de su último álbum. Un show singular y 
lleno de diversidad: multilingüe, estilos musicales diferentes o amplio abanico 
de públicos. Una de las representantes más emblemáticas y alegres del rap y 
raggamurfing vasco.

*Bilbronx egitasmoa Taupaka elkartearekin 
elkarlanean plazatzen da.
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Sormen literario honen oinarria eskutitzak dira. Garazi Goia eta Goizalde 
Landabaso idazleen artean 1362 km daude. Bata Bilbon, bestea 
Londresen. Bien arteko komunikazioa partekatzen dituzten eskutitzak 
dira. Hausnarketak, aitorpenak... Eszenara eramango duten performancea 
emakume ezezagunez osaturik dago. Paula Modersohn-Becker, Tina 
Modotti, Lydia Delectorskayak, Eulalia Abaitua… izango dira, besteak 
beste, eskutitz hauen protagonistak. Ahazturatik gaurko garaietara 
ekarriak izango dira, Galder Perez antzerkigileak zuzendu zuen performace 
literario honetan. Bien bitartean euria ari du eten gabe.

Estamos ante una obra epistolar que además de convertirse en libro tendrá 
un pequeño espectáculo donde las dos escritoras, una vive en Londres, 
la otra en Bilbao, nos descubrirán mujeres olvidadas por la historia. Los 
textos se acompañan con la violinista Nerea Alberdi.

12:30
(Literatura + musika) / 55 min
Sarrera: 8€ (Lorazainak: 5€)   

1362 km euri
garazi goia eta goizalde landabaso
Nerea alberdi (musikaria) eta
iñaki mendizabal (argazkilaria)
Galder Perez (zuzendaritza artistikoa)

bilboko itsasadarra itsas museoa

Martxoaren 31n,
igandearekin
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Hibaik, Gernikako musikagileak, bigarren lan grabatua aurkeztuko du 
Euskalduna Jauregian. Ez da bakarrik ibiliko, hogei bat  partaidek osatzen 
dute kontzertu honen banda (Keu Agirretxea, Aitor Etxebarria, Pello 
Ramirez, Xabi Aburruzaga, Carlos Sagi, Iraide Ansorena, …). Udaberri 
honetan kaleratuko duen bigarren triptikoak,  “TripTics III -IV” izeneko 
diskoak, jarriko du kantaldiaren abiapuntua. Eszena gainean hamaika 
musika formatu ikusi ahal izango dugu: gitarrarekin soilik, jazz hirukotea, 
folk laukotea, pop-rock zazpikote… eta baita orkestra txiki batekin ere. 
Bidaia musikal honetan amerikana estilotik pop-rock estilora abiatuko 
gara, goi mailako musikari nekaezin bat deskubritzen.

Hibai llega de Gernika con más de una veintena de amigos para ofrecer su 
primer gran concierto. Su segundo álbum doble ve la luz esta primavera y 
es la excusa perfecta para asaltar el Euskalduna y junto a Keu Agirretxe, 
Aitor Etxebarria, Pello Ramirez, Xabi Aburruzaga, Iraide Ansorena… hacer 
un viaje desde la americana hasta el pop-rock.

19:00
(Musika) / 100 min
Sarrera: 10€ (Lorazainak: 8€) 

hibai eta lagunak

Euskalduna jauregia (a1)

Martxoaren 31n, 
igandearekin
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19:00
(Literatura) / 60 min
Sarrera: Doan   

Katixa agirre
Amek ez dute 

Elkar denda, licenciado poza

Apirilaren 1ean,
astelehenarekin

Bi emakume, bi ama gazte: batek (Jade/Alice) bere ume bikiak hil ditu, 
bere eskuz baineran itota. Bestea, nobelaren narratzailea, bere haurraz 
erditzerakoan, bat-batean ohartu da ezagutzen duela ama hiltzaile 
hori, aspaldian haren berri izan ez badu ere; Jade/Alicerekin eta haren 
ekintzarekin obsesionatuta, gehiago jakitea erabakiko du, hartaz ikertzea 
eta horri guztiari buruzko eleberri bat idaztea.
Sorkuntza esaten diogu artista baten lanaren emaitzari; sorkuntza da 
halaber haur bat mundura ekartzean ama batek egiten duena. Bi sortze 
mota, bata bestearekin zerikusirik gabea, kontraesankorrak ere bai agian? 
Sormenaren bi alderdi horiek eta bien arteko harremanak arakatu ditu 
Katixa Agirrek bere bigarren nobela honetan.

Estamos ante la segunda novela de Katixa Agirre donde las protagonistas 
son dos madres jóvenes. La creación artística y la llegada al mundo de 
un niño son dos caras que se entrecruzan en este nuevo trabajo de la 
escritora gasteiztarra.
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Erakusketa hau apirilaren 2tik 7ra izango da ikusgai.
Xabador bertsolariaren hitzetan “Munduko leku maitena. Zuri zor dautzut 
naizena, Izana eta izena”. Erakusketa honek bidaia bat proposatzen du 
etxeen izenak abiapuntu harturik. 
Bidaia honek, gure artean hain aberatsa den onomastika, etxeen izenak 
aztertzen dituen zientzian barnera eramango gaitu. Iraganetik, etxeek eta 
etxeen izenek mapa zaharrenak ahoz egiteko balio izan dute, oraindik 
paperezko kartografiarik ez zegoenean ere. Lanbideak (Arotzena), 
izengoitiak (Apalena), toponimiak (Arrotz bidea) etxe bati izena jartzeko 
beti aproposak, gaur egun, berriz, abstraktuagoa den toponimia batekin 
ordezkatzen ari dira: desioak (Gure Nahia), ametsak (Ametchetan), haizea 
(Haizatua), izarrak (Goizeko Izarra)...

El creador audiovisual Oskar Alegría nos ofrece una exposición que desvela 
algunos de los nombres e historias secretas de un puñado de casas de 
Iparralde. Cuando no había cartografía los nombres de las casas servían 
como guías en los mapas.

19:30
Erakusketaren zabalera
(Argazki erakusketa)
Sarrera: Doan

hitz enea erakusketa 
oskar alegria

BIRA! KULTURA BILBAO

Apirilaren 2an, 
asteartearekin

*Emanaldi hau Iparraldeko Euskal Kultura Elkartearekin 
(EKE) elkarlanean burutuko da.
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19:30
(Berbaldi-disko jartzailea)  / 75 min 
Sarrera: Doan   

hau ez da euskal musika
ion zelestino

BIRA! KULTURA BILBAO

apirilaren 3an,
asteazkenarekin

Berbaldi honetan disko-jogailua da protagonista. 60ko eta 70ko 
hamarkadetako euskarazko pop musika ezezaguna deskubritzea da 
helburua. Inork gutxik ezagutzen ez dituen kantuok entzun eta horren 
gainean berba egin. Diskoen azalak eskutik eskura pasatuko dira eta 
hamaika ezuste izango dugu. Ion Zelestino ideia honen sortzaileak 
“performazio euskal-afro-retro-futurista” jarri dio izen. Euskarazko 
atzoko, gaurko eta biharko sorkuntza aztertzeko bidea zabaltzen duen 
berbaldi musikatua, hain zuzen. 

Una conferencia con tocadiscos. Un melómano de la música vasca y su 
colección de vinilos de los años 60 y 70. Un puñado de canciones pop que 
se olvidaron que no aparecen en los libros de historia de la música vasca. 
Una performance vasco-africana-retro-futurista, tal y como la define su 
creador Ion Zelestino.
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“Lurralde Hotzak - Cold Lands” ez-fikziozko filma da, sormenezko 
dokumentala, hain zuzen. Eskandinaviako lurraldeak dira Iratxe Fresneda 
sortzailearen roadmovie honen paisaia nabarmenenak. Ikus-entzunezko 
puzzle baten  gisa fikzioa eta errealitatea gurutzatzen dira. Euskal Herriko 
itsas paisaietatik abiatuta iparraldeari begira jartzen den ibilbideari ekingo 
diogu Alemania, Suedia, Dinamarka eta Islandiara heltzeko. Eduardo Chillida, 
Lars Trier, Bego Vicairo edo Rut Hillarp artisten eskutik abiatuko gara 
iparraldeko lurraldeetara. Begirada garaikide honetan zinemagintza eta 
bizitza nahasten dira artefaktu bisual honetan, bizitza artelana dela jakinik.  

La nueva película de Iratxe Fresneda es un viaje a las frías tierras de 
Escandinavia. Una roadmovie que ella define como no-ficción. Artistas  
como Chillida, Lars Trier, Bego Vicario o Rut Hillarp nos acompañan en esta 
mirada contemporánea sobre la vida y el arte.

19:30
(Zinema) / 75 min 
Sarrera: Doan   

cold lands 
lurralde hotzak
iratxe fresnedaren Film berria

Arte ederren museoa (auditorioa)

apirilaren 4an,
ostegunarekin

* Film honen estreinaldia FANT 25 zinemaldiaren 
elkarlanean aurkezten da.  
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Hitz Enea erakusketarekin batera hitz inprobisazioa dator. Sustrai Colina 
bertsolaria erakusketa honen argazkien aurrean jarrita, gure izenari eta 
izanari buruzko bertsoak plazaratuko ditu. Irudia eta hitz inprobisatua. 
Etxeen izenak eta hamaika giza istorio.

Junto a la exposición Hitz Enea llega la improvisación. El bertsolari Sustrai 
Colina delante de las fotografías de esta muestra improvisará sobre las 
casas y sus nombres.

20:00
(Bertsoak) / 60 min 
Sarrera: Doan

SUSTRAI COLINA 
HITZ ENEA ERAKUSKETAN
Bisitaldi gidatua bertsoen bidez

BIRA! KULTURA BILBAO

apirilaren 5ean,
ostiralarekin

*Emanaldi hau Iparraldeko Euskal Kultura Elkartearekin 
(EKE) elkarlanean burutuko da.
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Gurs errefuxiatugune eta kontzentrazio esparrua izan zen 1939tik 
1945era, Akitania aldean, Euskal Herritik gertu. Bertan Espainiako Gerrako 
errepublikarrak eta Naziek eraman zituzten judutarrak bildu ziren, baita 
ijitoak, prostitutak... Egoera lazgarrietan gizakiaren sormena ez da eteten. 
Hortxe dago Larart izeneko egitasmo honen abiapuntua. Elkartasuna eta 
artea. Atzera begira bat gaurko egoerarekin paralelismoak aurkitzen 
dituen sormen bikoitza: dokumentala eta koreografia garaikidea. “Basotik 
Itsasora” filmak Gursetik Mediterraneora ailegatzen diren errefuxiatuen 
errealitatera eramaten gaitu. Filma baino, bide bat da, baita esku bat ere, 
oroimena eta errealitatearen artean. Hausnarketa poetiko beharrezkoa. 

Entre 1939 y 1945 Gurs fue el destino de los republicanos que huían de la 
Guerra Civil y de los judíos detenidos por los Nazis. Este es un proyecto de 
solidaridad y arte. Primero se presenta el documental “Basotik itsasora” 
que analiza el paralelismo de aquellos refugiados con los que actualmente 
cruzan el Mediterráneo.

12:30
(Zinema dokumentala) / 60 min
Sarrera: Doan
Elkartasun sarrera: 5€ 
(Sarrera oso osorik Alboan GKEri emango zaio)

larart (I)
Basotik itsasora
Dantzaz - beñat gereka

Golem zinema 1

apirilaren 6an, 
larunbatarekin
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Gurs, milaka pertsona (gudari errepublikarrak, judutarrak…) bildu eta 
pilatu zuen lekua. ehunka pertsona hil ziren lekua. Guregandik oso hurbil 
dagoen lekua, historian hain urrun ez dagoena. Gurs inspirazio iturria 
izango dugu gaur milaka pertsonek gerrak eta pobreziagatik pairaitu 
behar duten egoerari buruzko hausnarketa egiteko eta mezu poetiko 
bat zabaltzeko. Gurs iragana eta gaur eguna lotzen dituen zubia da. 
Kontzentrazio esparru horretako izugarrikerietan biztu zen sormena du 
abiapuntu Dantzazen koreografia berriak.

Gurs fue un campo de concentración donde republicanos y judíos 
compartieron su espacio con la muerte. Muy cerca de Euskal Herria y 
muy lejos de nuestras páginas de la historia. Este campo será la fuente de 
inspiración para una nueva coreografía de Dantzaz. Un mensaje poético y 
actual ante el horror de la represión.

19:30 - 20:30
(Dantza garaikidea) / 40 min
Sarrera: Doan
Elkartasun sarrera: 5€ (Sarrera oso osorik Alboan GKEri 
emango zaio) 

Larart (II)
Basoa 
dantzaz - josu mujika eta 
iñaki salvador

La casilla pabiloia

apirilaren 6an, 
larunbatarekin
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Itxaro Bordak geroari buruzko testu libre bat idatziko du Loraldiak 
eskatuta. “Bustinezko etorkizuna” eman dio izen. Mursego musikagile 
ausart eta berritzaileak, berriz, soinu banda jarriko dio irakurraldiari. 
Eta bi bertsolarik, Miren Amurizak eta Oihana Iguaranek, inprobisatuko 
dute Bordak idatzi duen testuen gainean. Etorkizunari begira jartzeko 
bosgarren hitzordua. Klasikoa bihurtzen ari den emanaldia Kirmen Uribe, 
Andu Lertxundi, Harkaitz Cano eta Arantxa Urretabizkaia  idazleak formatu 
beretik igaro ostean.

El Festival ha encargado a Itxaro Borda un texto original sobre el futuro. 
La respuesta se llama “El futuro de barro”. La banda sonora será creación 
de Mursego y las bertsolaris Miren Amuriza y Oihana Iguaran improvisarán 
sobre las ideas de la escritora de Iparralde.

12:30
(Literatura + bertsoak + musika) / 90 min
Sarrera: 8€ (Lorazainak: 5€)

bustinezko etorkizuna
itxaro borda, miren amuriza,
oihana iguaran eta mursego
Gai jartzailea: Amaia agirre

Guggenheim bilbao museoa (auditorioa)

apirilaren 7an,
igandearekin
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www.loraldia.eus/babesleak



BAbesleAK

LAGUNtzaileak

eKOIZLEAk

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

SENTIKARIZ BLAI!



FESTIBALA BILBON!. 
Martxoaren 12tik apirilaren 7ra



 Geureak eta bost egiten ditugu urtero LORALDIA FESTIBALA loratu 
ahal izateko. Erronka ez zen makala orain dela bost urte paper baten 
gaineko ideia bat baino ez zenean. Gaur bost edizio bete ondoren 
begi bistan dago proposamen artistiko honen beharra.

Euskal kulturgintzaren hainbat premiari erantzun bat eman diegu 
udaberriko emozio festa honekin. Ez zaigu bost gure sormenaren 
egoera eta horrexegatik sortzailea dugu xede eta erdigune. 
Lorazainok, berriz, komunitate bat sortu dugu sormenari aterpea 
eskaintzeko.

Zer ordutan bizten du eguzkiak zerumuga? Bostetan, seietan… 
Egunsetiak esperantza berriak ekarri ohi ditu egunero. Bertan egon 
nahi dugu, hitzorduari huts egin gabe. Hamaika asmo eta elkarlan 
ditugu bidelagun. Ezinari ekinez bidea zabalduko dugu. Bost urte 
egin ditugu, bidea hasi baino ez da egin. Ez diezagutela bostak 
eman, euskal unibertsoak LORALDIA behar eta gura du.

LOR LDIA
euskal kultura GAUR



www.loraldia.eus

LOR LDIA
euskal kultura GAUR

festibala@loraldia.eus 
www.loraldia.eus
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