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FESTIBALA BILBON, Lau sormen-haizetara! 20º18 programa

9 TABERNARIA
Mikel Martinez

CAFE BAR BILBAO
23:15

14 ARTEBEER + TABERNARIA
Artisau-garagardoa eta Mikel Martinez

Basquery
19:00

8 IZARO
“Eason” diskoaren aurkezpena

Arriaga antzokia
20:00

13 ekaitz goienetxea
Zaldi mamarroa

Elkar denda - iparragirre
19:00

10 IMANOL JAZZ
I. Salvador, K. Gimenez, A. Ortega, Petti

AZKUNA ZENTROA 
20:00

7 ANton abbadia
Dublinetik Hendaiara

arriaga antzokia
19:00 - 20:30

12 Gure imajinarioa kantagintza-
ren bitartez. hitzen ahaiera

BIrA! kultura bilbao
19:30

6 xabier amuriza
Neska bat leku inposiblean

Elkar denda - 7 kaleak
19:00

11 Herejeen Alaba
Khantoria, A. Lipus, J. Sarionandia

euskalduna jauregia
12:30

9 Amorante eta mursego
Banpiro maitaleak

Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoa 20:00

5 Gure imajinarioa kantagintza-
ren bitartez. hitzen ahaiera

BIrA! kultura bilbao
19:30

MARTXOA

17 SAGARTU
HIKA Teatroa - OINKARI

Teatro CAmpos Antzokia
19:00

MARTXOA

www.loraldia.eusLOR LDIA euskal kultura GAUR

17 ESTITXu gogoan
Robles-Aranguiz, N. Etxart, 
gonbidatuak

Sala bbk aretoa 
20:00

18 LEKEITIOAK
Mizel Theret - Treversee dantza konpainia

LA funcion
19:00

18 OTEIZAK 110
Kukai + Tanttaka

EUSKALDUNA JAUREGIA
11:30 - 12:30 - 13:30

21 ZINEMA EUSKARAZ
Bego Vicario Laburmetraiak

GOLEM I Zinema
20:00

20 Danele sarriugarte
Kattalin Minerrekin Solasean

ELKAR DENDA - licenciado poza
19:00

20 IRAGARTZE DOKUMENTALA
Thinking Football Film Festibala

sala bbk aretoa
19:00

19
Gure imajinarioa kantagintza-
ren bitartez. hitzen ahaiera

BIRA! kultura bilbao
19:30

22 INUN
“Aingurak” diskoaren aurkezpena

Kafe Antzokia 
22:00

22 JOAN-ETORRIAK
S. Frantziskoko auzokideak + Lamine Diwara

SAREAN
19:00

23 LORALDIA ESKOLA 
3 IKASTOLA

Azkuna ZEntroa
19:00, 20:30

24 BILBRONX
Hip hop, Beatbox eta Street dantza

BILBOROCK
19:30

23 OHOLTZA
B. Krolem, J. Uria eta J. Martin bertsolariak

azkuna zentroa
21:30

25 Etorkizunak HArrapatuta
A. Urretabizkaia, J. Xenperena, M. Lujanbio, U. Alberdi

Guggenheim Bilbao Museoa
12:30

Gure imajinarioa kantagintzaren 
bitartez hitzen ahaiera26 Gure imajinarioa kantagintza-

ren bitartez. hitzen ahaiera
BIRA! kultura bilbao
19:30

15 Hiru emakume
Y. Baglietto, A. Etxebarria, A. Pikaza

arriaga antzokia
20:00

16 baigorritik carcarrera
Euskal Herriko ardoetan zehar bidaia bat

ardoonak sherry denda
21:00

16
oskara plazara!
Kukai Dantza Konpainia

azkuna zentroa (auditorioa)
19:30

Isturitzetik etiopian barrena
b. Goiti, A. Puck DJ, A. Zarzuelo

bilboko Itsasadarra itsas 
museoa 19:00

14 azukre koxkorrak ruper 
ordorikarentzat

Kafe ANtzokia
21:00



           LAUGARREN LORALDIA

 Lau sormen-haizetara!

 
Joseba Sarrionandiak ekarri zigun gogora Lou Reedek 
kantatzen zuena: “bizitza, pony bati sanskrito irakurtzea 
bezalakoa da”. Ez da samurra izango, inola ez. Baina 
erronkak ditugu gustuko eta laugarren Loraldiari ekingo 
diogu pottokek mendien magaletan aske trostan egiten 
duten moduan.

Sormenaren askatasuna “lau haizetara” barreiatu dugu 
gure unibertsoan. Bien bitartean, Imanolen boz sendoaren 
indarra ezin kendu gogotik: “Nire Euskaltasuna lore bat da eta 
ez du aldarerik”, Koldo Izagirreren poema emozio bihurturik. 
“Nire Euskaltasuna mundu bat da eta ez du Amerikarik”.  

Iturri anglosaxoitik, berriz, edaten dute Ruper Ordorikaren 
akordeek eta berriro ere oihukatuko dugu eszenari begira 
“hormak pitzatu egin dira, eta gu libro gabiltza kaleetan 
tirantezko galtza laranjaz jantzirik, libro libro”. Arte libertateak 
gidatzen ditu gure arrastoak udaberriko elurretan.  

Arantxa Urretabizkaiaren nobela baten protagonistak 
adierazi bezala: “ni bizitza naiz, eta ukitzen dudan guztia 
bizirik egongo da” Holaxe da Loraldiaren patua etengabeko 
berritze eta sortze sutsua.

Gritamos a los cuatro vientos que la libertad en la creación es 
nuestra senda. Estamos ante la cuarta primavera en la cultura 
vasca contemporánea. Un crisol creativo en continúa renovación.

www.loraldia.eus
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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 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.

www.loraldia.eus/lorazaina

SARRERAK

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

ARRIAGA ANTZOKIA: 
www.teatroarriaga.com 

AZKUNA ZENTROA: 
Azkuna Zentroko Infopuntuan. 

CAMPOS ANTZOKIA: 
www.teatrocampos.com 

euskalduna jauregia: 
www.euskalduna.eus

GUGGENHEIM: 
www.guggenheim-bilbao.es

Bilboko Itsasadarra ITSAS MUSEOA 
Bertan.

KAFE ANTZOKIA: 
www.kafeantzokia.eus

CAFE BAR BILBAO: Sarrera librea.

ELKAR DENDAK: Sarrera librea.

BIrA! KULTURA BILBAO
Aldez aurretiazko sarrera.

www.loraldia.eus/sarrerak



anton abbadia. Txomin Heguy. Izaro. Xabi 
Zeberio. Alaia Phillips Ducau. Mixel Ducau. 
Mursego. Amorante. Mikel Martinez. Patxo 
Telleria. Imanol. Iñaki Salvador. Karlos 
Gimenez. Ainara Ortega. Joseba Sarrionandia. 
Ander Lipus. Ander Berrojalbiz. Maider Lopez. 
Ruper Ordorika. Mireia Gabilondo. Sylvia 
Plath. Ylenia Baglietto.  Ainhoa Etxebarria. 
Ane Pikaza. Kukai. Tanttaka. Oteiza. Estitxu. 
Robles-Ajangiz. Niko Etxart. Gontzal 
Mendibil. Iratxe Fresneda. Bego Vicario. 
Beñat Krolem. Jone Uria. Jon Martin. Arantxa 
Urretabizkaia. Maialen Lujanbio. Uxue 
Alberdi. Joserra Senperena. Inun. Gotzon 
Barandiaran. Rafa Rueda. Rai Bikandi. Beñat 
Goiti. Adrian Puck DJ. Aitor Zarzuelo. Xabi Paya. 
Itsaso Arrieta. Ken Zazpi. Petti . Mikel Uraken. 
Fermin Etxegoien. Bernardo Atxaga. Mice. Ixiar 
Oreja. Balerdi Balerdi. Lamine Diawara. Lutxo 
Egia. Irati Jimenez. Jon Arretxe. Paddy Rekalde. 
Sonia Gonzalez. Julen Gabiria. Xabier Amuriza. 
Danele Sarriugarte. Katalin Miner. Ekaitz 
Goienetxe. Jose Mari Iriondo. Jon Martinez. 
Maria Arriaga. Gatom. Kirrinka Krew. Selektah 

Stepi. Dena Bilbao. Rober Garay…

Gure imajinarioa Kantagintzaren 
bitartez hitzen ahaiera
XABIER AMURIZA
ANTON ABBADIA
izaro
Amorante eta mursego
Tabernaria
Imanol Jazz
herejeen alaba
EKAITZ GOIENETXEA
ARTEBEER + TABERNARIA
Dabilen harriari so
Hiru emakume
ISTURITZETIK ETIOPIAN BARRENA
BAIGORRITIK CARCARRERA
SAGARTU
ESTITXU GOGOAN
OTEIZAK 110
LEKEITIOAK
THINKING FOOTBALL
DANELE SARRIUGARTE
BEGO VICARIO
JOAN ETORRIAK
INUN
LORALDIA ESKOLA
OHOLTZA
BILBRONX
ETORKIZUNAK HARRAPATUTA

loraldia +
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Mintegi musikatua: Gotzon Barandiaran (idazlea) eta Rafa Rueda 
(musikaria). Ikastaro-musikatu honek idazleek eta kantugileek gure 
herria zelan kantatu duten aztertuko du. 
Euskal kantagintzatik abiaturik, Rafa Rueda musikariak kantak joko ditu 
zuzenean Gotzon Barandiaran idazleak azalduko dituen gaien ildotik. 
Euskaldunok sortu dugun imajinarioa xede jarrita. Plaza mugatuak.

Seminario guiado por el escritor Gotzon Barandiaran y el músico Rafa 
Rueda que mostrarán por medio de canciones el imaginario que los 
vascos hemos construido.

*Izena emateko argibideak webgunean kontsulta ditzakezu.
*Para inscribirte consulta la información en el sitio web.

19:30etik 21:30etara
GURE IMAJINARIOA KANTAGINTZAREN 
BITARTEZ HITZEN AHAIREA.
Mintegi musikatua: Gotzon Barandiaran (idazlea) eta 
Rafa Rueda (musikaria)
(Kultur tailerrak) / 2 ordu (4 saio)
Sarrera: 20 € (Lorazainak 15€)

GURE IMAJINARIOA 
KANTAGINTZAREN BITARTEZ 
HITZEN AHAIREA.
Zeri Kantatzen Diogu Euskaldunok?
BIRA! KULTURA BILBAO

Martxoaren 5ean, 12an, 19an eta 26an
astelehenarekin

5, 12, 19, 26 biRa!
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Xabier Amuriza idazlearen azken emaitza literarioaren aurkezpena. 
Errealismo magiko moduko bat egin du Amurizak nobela berri honetan: 
errealismo osoz kontatzen du orain dela 50 urte (1968an) Zamorako 
apaiz-kartzelan preso zeudenek, ihes egiteko asmoz, eraiki zuten 
tunelaren historia; baina, aldi berean, elementu fantastiko bat eransten 
dio egileak: neska bat sartzen da ezkutuan, kanpotik kartzela barrura, 
zulogileei beren ihes ahaleginean laguntzera. Guztia, hizkuntza bizi, 
malgu eta adierazkor batez idatzia.

La última entrega literaria de Xabier Amuriza. La novela “Neska bat leku 
inposiblean” está escrita influenciada por el realismo mágico y cuenta un 
intento de fuga de la cárcel de Zamora en 1968. 

19:00etan
(Literatura + musika) / 60 min 
Sarrera: doan

XABIER AMURIZA 
Neska bat leku inposiblean

Elkar denda (Zamudioko ataria. 7 kaleak)

Martxoaren 6an, 
ASTEARTEAREKIN

6
Elkar 
denda
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Orain dela mende bi Anton Abbadia etorri zen mundura Dublinen. Bertan erakutsi 
zioten euskaraz berbetan eta bertatik abiatu zen bere bizitzaren bidaia. Bidaia honen 
bukaerako paisaia Hendaiako kostaldea izan zen. Bertan altxatu baitzuen Abbadiak 
bere gaztelua. Txomin Heguy aktore lapurtarrak Anton Abbadiaren arima hartu 
eta esploratzaile, geografo, astronomo eta kulturgilearen baloreak ekarriko ditu 
tauletara. Bakarrizketa hau Patxo Telleriak idatzi zuen aurreneko Loraldiari hasiera 
emateko 2015ean. Orain moldaketa berria dakargu. Txomin Heguy eskarmentu 
handiko aktore eta idazlearekin batera eszenan hiru musikari izango dira: Xabi 
Zeberio (nyckelharpa, biolina eta kalimba), Mixel Ducau (gitarra eta klarinetea) 
eta Alaia Phillips Ducau (boza). Musikak antzezlanaren soinu banda gidatuko du, 
Irlanda, Brasil, Etiopia, Paris, Zuberoa… eremuetatik abiatuz. Sentikari honen leman 
Oier Guillan izango da. Loraldiaren produkzio propio honetan ezinbestekoa da 
Metrokoadroka eta Chimères antzerki taldeen elkarlana.

Esta producción de Loraldia cuenta el viaje vital de Anton Abbadia, desde su 
nacimiento en Dublin hasta la construcción de su último palacio en Hendaia. Guión 
de Patxo Telleria, interpretado por Txomin Heguy y con la ambientación musical de 
Xabi Zeberio, Mixel Ducau y Alaia Phillips.

19:00etan - 20:30etan
Txomin Hegui + Xabi Zeberio, Mixel Ducau eta Alaia 
Phillips Ducau. 
Oier Guillanen (Metrokoadroka) zuzendaritzapean 
Patxo Telleriaren gidoia  
(Teatroa + musika) / 60 min
Sarrera: 15 € (Lorazainak 10€)

ANTON ABBADIA
Dublinetik Hendaiara
Aitor Mazo In memorian

Arriaga Antzokia

Martxoaren 7an, 
asteazkenarekin

7
ARRIAGA 
ANTZOKIA
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Izaro izan daiteke gaurko euskal musikagintzaren loraldiaren lorerik 
nabarmenetako bat. Iaz Loraldian izan zen Biba espazioan. Oraingoan 
“Eason” bigarren diskoa aurkezteko Arriaga Antzokiara egingo du jauzia. 
Gazte honen samurtasuna poesiaz beterik dago. Tauletan Iker Lauroba, 
Ane Bastida eta Oriol Flores izango ditu lagun. Kontzertu honetan 
emango dio hasiera Euskal Herrian zehar eta Euskal Herritik kanpo 
emango duen bira handi honi.

El principio de la gira de presentación de “Eason”, el segundo 
disco de Izaro. El año pasado sorprendió al universo musical vasco 
contemporáneo, en Loraldia llenó la sala Biba, y en esta ocasión  tiene el 
reto de llenar los grandes teatros de las capitales vascas.

20:00
Izaro 
(Musika) / 80 min 
Sarrera: 16 - 7 € (Lorazainak 12€)

IZARO
 “Eason” diskoaren aurkezpena

Arriaga Antzokia

Martxoaren 8an, 
ostegunarekin

8
ARRIAGA 
ANTZOKIA
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Bi abangoardia musikal elkarlanean. Iban Urizar (Amorante) eta Maite 
Arroitajauregi (Mursego), biak ala biak, euskal musikagintzan berritzaileak 
dira. Bi proposamen artistiko harrigarri batuko eta elkarrekin arituko dira. 
Erraietatik ateratzen dutena kantu bihurtzen dute gitarra, ahotsa, tronpeta edo 
biolontzeloaren laguntzaz. Ez ohiko bideetatik abiatzea gustuko dutenentzat.
Mursego Maite Arroitajauregiren bakarkako proiektuaren izena da, eta 
Amorante, Iban Urizarrena. Mursego biolontxelo-jotzaile aritu izan da Anari, 
Lisabö, Xabier Montoia eta Ama Say-rekin. Lau album argitaratu eta filmetako 
zenbait soinu-banda konposatu ditu, bai eta dantza eta antzerkiarekin lotutako 
hainbat proiektutan parte hartu ere. Iban Urizarek, berriz, bi hamarkadatik gora 
daramatza musikaren munduan murgilduta. Hainbat proiektutan parte hartu 
du (Café Teatro, Mengele Quartet, Bizarra, Sinuose, Andrakan...) eta zenbat 
artistarekin lan egin du, besteak beste, We are Standard, Joseba Irazoki eta 
Napoka Iriarekin. Bi musikariek “Banpiro maitaleak” ikuskizuna aurkeztuko dute. 

Dos creadores de la escena vasca que han renovado el panorama 
artístico musical desde un punto de vista muy original. Amorante y 
Mursego presentarán sus últimas composiciones y también compartirán 
espacio en un espectáculo de título inquietante: “Banpiro maitaleak”

20:00
(Musika) / 90 min
Sarrera: 10 € (Lorazainak 8€)

AMORANTE Eta MURSEGO 
Banpiro Maitaleak

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

Martxoaren 9an, 
ostiralarekin

9
itsas

museoa
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Patxo Telleriak Mikel Martinezi oparitu dio testu iradokitzaile bat. Mikel 
Martinez, aktoreaz gain, Bilboko Kafe baten gidaria da eta askotan barran 
ikusten dugu zerbezak eta beste zerbitzatzen. Oraingo honetan tabernako 
barra horretantxe Mikel Martinez arituko zaigu “kaña bat ondo botatzeko 
instrukzioak” azaldu nahian (edo aitzakia horrekin, behinik behin). 
Estreinaldi honen formatuari dagokionez “txorigalduentzat” dela diogu 
emanaldiaren orduari begiratuz gero.

Esta pieza de teatro breve escrita por Patxo Telleria será estrenada en 
un singular espacio escénico: la misma barra del Café Bar Bilbao. Un 
divertimento que mezcla la realidad de un tabernero y la interpretación de 
un histórico de la escena vasca, Mikel Martinez.

23:15
MIKEL MARTINEZ
PATXO TELLERIAREN gidoia
Teatroa (bakarrizketa) / 30 min
Sarrera: doan

TABERNARIA:
iNSTRUKZIOAK BOTATZEKO ONDO BAT KAÑA.
MIKEL MARTINEZ

Cafe Bar Bilbao

Martxoaren 9an, 
ostiralarekin

9
Cafe Bar 
BIlbao
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Lau haizetara kantatu zuen Imanolek. Kantari honen itzala ondo ederto 
gogoan gordetzen da euskal kantagintzaren transmisioan. Kantu ederrak 
ziren bizitzari eskainiak.  Kantuak interpretatzeko dohain berezia zuen 
eta poesia kantu liluragarri bihurtzeko trebezi handia. Iñaki Salvador eta 
Karlos Gimenez piano jotzaileak Imanolen bandan aritu ziren urte luzez. 
Orain kantariaren errepertoriorik ederrenak hartu eta moldatuko dute 
ikuspegi berri eta sentiberatik. Bi piano aurrez aurre eta bi ahots eszenan; 
Ainara Ortega eta Petti.  Emozionatzeko prest. Musika eta poesia. 2015eko 
Loraldian Laboa Jazz estreinatu genuen, edizio honetan ildo beretik 
abiatuko gara Imanolen izena eta izana tauletara eramateko.

Recuperar las canciones de Imanol es volver a encontrarse con la 
sensibilidad única de uno de nuestros grandes cantautores que fueron 
pioneros en la historia de la música vasca. Iñaki Salvador, pianista que 
acompañó a Imanol en multitud de conciertos recupera a Karlos Gimenez, 
el pianista más fiel al cantautor, y acompañados de las voces de Petti y 
Ainara Ortega, reinterpretarán las mejores canciones del donostiarra.

20:00
Iñaki Salvador + Karlos Gimenez + Ainara Ortega + Petti
(musika) / 90min
Sarrera: 15 € (Lorazainak 10€)

IMANOL JAZZ:
Iñaki Salvador + Karlos Gimenez 
+ Ainara Ortega + Petti

Azkuna Zentroa (Auditorioa)

Martxoaren 10ean, 
larunbatarekin

10
azkuna
zentroa
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Ikuskizun honek Joseba Sarrionandiaren narrazio bat du abiapuntu: 
“Kristalezko bihotza” (Narrazioak. 1983 - 2011). Zenbait elizgizonen 
irudimenaren eskutik, XII. mendeko Koloniatik (Alemania) XX. mendeko 
Durangora garamatzan istorio baten arrastoak jarraituko ditugu. Ander 
Berrojalbizek burutu du gai honi buruzko ikerketa historikoa eta “Herejeen 
alaba” jarri dio izen. Ander Lipus aktoreak, berriz, Berrojalbizen obra 
irakurriko du, Pamiela argitaletxeak argitaratu berri duena. Maider Lopez 
Delgadok (biola) eta Ander Berrojalbizek (arrabita) osatzen duten Khantoria 
taldearen Erdi Aroko musikak girotuko du irakurketa.

Una narración de Joseba Sarrionandia (“Kristalezko bihotza”) es el punto 
de partida para este pequeño espectáculo que ofrece literatura, música 
medieval e investigación histórica.

12:30
(Irakurketa musikatua + solasaldia) / 60 min 
Sarrera: 5 € (Lorazainak 3€) Ekitaldi honetara Lorazain 
sarrera erosi dutenek ikuskizunaren liburua (Pamiela 
argitaletxearena) izango dute opari

HEREJEEN ALABA.
Khantoria (Ander Berrojalbiz + Maider Lopez) 
+ Ander Lipus + Joseba Sarrionandia

Euskalduna jauregia

Martxoaren 11 n, 
igandearekin 

11
euskalduna

jauregia
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Igartza sariaren azken irabazlearen nobela iritsi da, “Zaldi mamarroa”. 
Ekaitz Goienetxea dugu egilea eta berak aurkeztuko du publiko aurrean. 
80ko hamarkadan heroinarekin jolasean hasi eta haren atzaparretan 
eroritako belaunaldiko gazte batzuen historia, Bermeo izan daitekeen 
baina izendatzen ez den kostako herri batean. Nobela koral indartsu eta 
dotorea, errealismo gordina eta ñabarduraz beteriko lirismoa konbinatzen 
dituena.

Sale al mercado la novela del último premiado con la beca Igartza. 
Ekaitz Goienetxea presenta  “Zaldi mamarroa”. La historia se sitúa en 
los años 80 y el protagonismo cae un grupo de jóvenes enganchados en 
el mundo de la droga.

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

EKAITZ GOIENETXEa 
Zaldi mamarroa

Elkar denda (iparragirre 26)

Martxoaren 13an, 
asteartearekin

13
Elkar 
denda
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Basquery-k sortzen duen artisau-garagardoa dastatzea eta Mikel 
Martinezek “Tabernaria” teatro laburra ikustea. Horra hor arratseko 
hitzordu erakargarria. Basquery egitasmoak gastronomia kosmopolita 
lantzen du, “ondo jan, edozein ordutan” lelopean. Taberna-jatetxean 
berton garagardo lantegia dago eta bertoko hiru kaña dastatzeko aukera 
izango dugu (Golden Ale, Marzen eta IPA), fabrikazioaren ezaugarriak 
azaltzen dizkiguten bitartean. Garagardoaren zaporea eta usaina ahoan 
izanik “Instrukzioak botatzeko ondo bat kaña” teatro laburra dastatuko 
dugu. Patxo Telleriak idatzitako testua Mikel Martinezek plazaratuko du 
Basquery-ren mahaien artean. Biek, dastatzeak eta teatroak, garagardo 
edariaren bideetatik eramaten gaituzte.

Encuentro en Basquery con una degustación de sus cervezas 
artesanales y una pieza de teatro breve que indica las instrucciones de 
cómo tirar bien una caña. Cervezas y humor.

19:00
Garagardo dastatzea + teatro laburra
Sarrera: 12€ (Lorazainak 10€)  / 60 min

ARTEBEER + TABERNARIA
Artisau-garagardoa 
eta Mikel Martinez

Basquery (Ibañez de Bilbao, 8) - 19:00

Martxoaren 14an, 
asteazkenarekin

14 Basquery
taberna
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Ruper Ordorikak “azukre koxkorrak” eman zien izen kantuen bertsioei. 
Orain, oñatiarraren kantuak hartu eta azukre koxkor bihurtuko dituzte 
euskal musika unibertsoko hainbat izarrek. Gau festa izango da. Lagunen 
hitzordu gozoa. Gure bizitzaren soinu banda osatu duten kantuen 
bilduma. Bihotz begiz jo ditugun poema musikatuen gau-jaia. Zainduko 
dugu maite dugun hori.

Izar & Star es un programa que invita a los músicos a interpretar a 
autores consagrados de la música. En esta ocasión una pléyade de 
artistas vascos (Ken Zazpi, Petti & Balerdi Balerdi, Mice, Ixiar Oreja…)  
versionarán las mejores canciones de Ruper Ordorika. Una gran fiesta 
donde no faltarán algunos de sus mejores amigos Bernardo Atxaga y 
Fermin Etxegoien.

21:00
Ken Zazpi + MICE + Petti & Balerdi Balerdi + Ixiar 
Oreja + Mikel Uraken + Bernardo Atxaga + Fermin 
Etxegoien  
(musika) / 90 min
Sarrera: 12€ (Lorazainak 8€)  

DABILEN HARRIARI SO 
AZUKRE KOXKORRAK RUPER 
ORDORIKARENTZAT
Izar & Star

Kafe Antzokia

martxoaren 14an,
asteazkenarekin

14
Kafe

AntzokiA 
IZAR 

&
STAR
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Arriaga Antzokiak ekoiztu duen antzezlan honen euskarazko emanaldia 
festibalak eskainiko du. “Hiru Emakume” hiru ahotseko olerki hunkigarri bat 
da, amatasuna ardatz duena. Ahots bakoitzak amatasuna bizitzeko modu 
desberdin bat irudikatzen du: lehenengoa, bere burua errealizatzeko ama izan 
nahi duen emakumea; bigarrena, sufritzen ari dena ezin duelako ama izan; eta 
hirugarrena, ama dena, gogoz kontra bada ere. Sylvia Plath idazle eta poeta 
estatubatuarrak ozen irakurria izateko sortu zuen gerraren aurkako olerki 
feminista hau. Berak 1962an irakurri zuen BBCn, hil baino urtebete lehenago. 
Orain, Mireia Gabilondok zuzendutako muntaia berri honetan, hiru aktorek 
hartu dute Plathen lekukoa, bere hitzei ahotsa emateko oholtza gainean.
19:30ean antzezlanaren aurkezpena Arriagako foyerrean. Bertan, sormen lanari 
eta egileari buruzko informazioa eskainiko da solasaldi labur batean.  

Esta producción del Arriaga recupera un poema feminista de la 
nortamericana Sylvia Plath. Tres actrices (Ylenia Baglietto, Ainhoa 
Etxebarria y Ane Pikaza) bajo la dirección de Mireia Gabilondo llevan a 
escena el tema de la maternidad.

20:00
Arriaga Antzokiko ekoizpena. Mireia Gabilondoren zuzen-
daritzapean Ylenia Baglietto, Ainhoa Etxebarria, Ane Pikaza
(Teatroa) / 70 min
Sarrera: 20 - 8,50 €   

HIRU EMAKUME

Arriaga Antzokia

martxoaren 15ean,
ostegunarekin

15
ARRIAGA 
ANTZOKIA
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Joxanton Artzeren “Isturitzetik Tolosan Barrena” eta Bernardo Atxagaren 
“Etiopia” izango dira ikuskizun honen literatura pasarteen sostengua. 
Beñat Goiti eta Adrian Puck DJ musikariek emanaldiaren soinu banda 
sortuko dute. Euskal arte kostunbristaren eta abangoardiakoaren arteko 
talkatik sortutako pasarte atmosferiko hauek bustiko dituzte poesiaren 
tarteak. Irudiari dagokionez Aitor Zarzuelok zuzendutako “Desparaisua” 
izeneko laburmentraia ikusgai izango da. Kantak, hitzak eta irudia. 
Diziplina anitzeko kontzertu literario teatralizatua. Gaurko abangoardiako 
testigantza ematen duen gazte sormena.

Un espectáculo vanguardista de tres jóvenes creadores que se adentran 
en las entrañas de los mundos poéticos de Artze y Atxaga. Un cortometraje 
y la música del DJ Adrian Puck son parte de esta propuesta cargadas de 
canciones, palabras e imágenes.

19:00
Beñat Goiti + Adrian Puck DJ + Aitor Zarzuelo
(Musika + zinema + literatura) / 60 min
Sarrera: 3€ (Lorazainak doan)   

ISTURITZETIK 
ETIOPIAN BARRENA
Beñat Goiti + Adrian Puck DJ 
+ Aitor Zarzuelo

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

Martxoaren 16an, 
ostiralarekin

16
itsas

museoa



37

Euskal Herriko hainbat ardoren dastaketa bat (Irulegi, Getariko Txakolina 
JD, Bizkaiko Txakolina JD, Arabako Errioxa JDK, Nafarroa JD). Bost ardo 
dastatuko dugu, mokadu txiki batekin lagunduta. Ardo bidaia hau Jon 
Martinezek, Ardoonak egitasmoaren lemazainak, gidatuko du. Bidaide 
Maria Arriaga musikaria izango du. Kantuen bidez mahatsaren zukuaren 
unibertsoan zehar ibiliko gara. 

Un viaje por los vinos de Euskal Herria. Una singular cata musical desde 
Baigorri hasta Carcar de la mano del sumiller Jon Martinez y acompañada 
de la cantautora Maria Arriaga en el txoko de Ardoonak Sherry Denda.

 21:00
Jon Martinez sommelierra + Maria Arriaga
Ardo dastaketa musikatua 
(musika - Ardo daztaketa) / 60 min 
Sarrera: 15 € (Lorazainak 12 €)  

BAIGORRITIK
CARCARRERA 
Euskal Herriko ardoetan 
zehar bidaia bat

Ardoonak Sherry Denda.  
(Madariaga Etorbidea, 2. Deustua)

Martxoaren 16an, 
ostiralarekin

16
ardoonak
sherry
denda
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Sagarra da sormen-iturriaren abiapuntua dantza eta teatroa uztartzen 
duen ikuskizun honetan. Sagar kultura itzal luzea izan du gure herrian. 
Sagarra tentazioa da. Sagardotegiaren mamia. Gosea baretzen du eta aldi 
berean, sagar gehiagoren gosea piztu. Horrela, sagarrak dantza egiten 
du eta ikuskizun ikusgarri bihurtu da. Alde batetik, Hika teatro taldearen 
sormen begiratua eta bestaldetik, Oinkari dantza taldearen oin arin 
berriztuak. Bi habi energia handia darion ikuskari handi bat altxatzeko. 
Festa batean hasi eta festa batean amaitzeko moduan ibiliko gara, 
umorez, alaitasunez eta bizi-bizi.

18:10ean ekitaldiaren aurkezpena Campos Aretoan bertan. Aurkezpen 
berezi honetan, sortzaileek beraiek sormen lanari buruzko informazioa 
eskainiko dute solasaldi labur batean (20 min).  

La manzana como punto de partida creativo. La compañía de teatro 
Hika, junto al grupo de danzas Oinkari, llevan a escena una gran fiesta 
de danzas y teatro que nos harán gozar por su espectacularidad y 
originalidad.

19:00
(Dantza - teatroa) / 90 min  
Sarrera: 12 € (Lorazainak 9€)

SAGARTU
HIKA Teatroa - OINKARI

Teatro Campos Antzokia

Martxoaren 17an, 
larunbatarekin

17
campos 
antzokia
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Estitxu kantautore aitzindaria izan zen euskal kantagintza berrian 60ko 
hamarkadan. Lourdes Iriondo eta Maite Iridinekin batera euskal eszena 
biztu zuen garai ilunetan. Ikuskizun honen bidez, gogora ekarriko ditugu 
haren ahots paregabea, kanta ederrak eta irria. Aurten, 25 urte bete dira 
Beskoitzen jaiotako kantari bilbotarra zendu zela. Urteurren honetan, 
sendiak ikuskizun hau taularatzea erabaki du. Umore onean, Estitxuren 
kantu eta kontu anitz entzungo ditugu eszenatokian. 

Recuperar la memoria de Estitxu, cantautora pionera en los años 60, es 
uno de los objetivos de este espectáculo, que por medio de la música, la 
danza y el humor, transmite los valores de la nueva canción vasca. Su 
familia e invitados homenajean a Estitxu cuando se cumplen 25 años de 
su ausencia.

20:00
Robles-Aranguiz familia (3 belaunaldi) + Niko Etxart + 
Gontzal Mendibil + Jose Mari Iriondo
Ikuskizuna (musika, dantza, ikus-entzunezkoa, umorea…) 
Sarrera: 10 €  (Lorazainak 8 €)   / 100 min

ESTITXU gogoan
Robles-Ajangiz familia (3 belaunaldi) + Niko 
Etxart + Gontzal Mendibil + Jose Mari Iriondo

Sala BBK Aretoa

Martxoaren 17an, 
larunbatarekin

17
bbk

aretoa
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Kukai dantza taldeak Oteiza berreskuratuko du, ikuskizun berri bat egiteko. 
Espazio berezietan (antzokitik at) plazaratzeko koreografia da. 
Oteizaren arte lanak proiektatuko dira horma zurietan eta erdigunean 5 
dantzarik koreografia berri bat eskainiko digute Oteiza gogoan. 
Ikuskizun bakarra (ez da berriro errepikatuko). 
Dantza Sari Nazionala irabazi ondoren Kukai dantza konpainiak 20 urte betetzen 
duen museoan batuko du artea eta dantza garaikidea.

Un espectáculo único pensado en exclusiva para Loraldia. Kukai recupera el 
arte de Oteiza para convertirlo en danza contemporánea. Un pequeña joya 
creativa para emocionar.

11:30 /12:30 / 13:30
Kukai Dantza Konpainia + Tanttaka
ZuZendaritZa: Mireia Gabilondo, Koreografia: Jon Maya, dantZariaK: 
Kukai Dantza (Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Izar Aizpuru, Jon 
Maya, Nerea Vesga eta Urko Mitxelena) MusiKa: Mikel Urdangarin, 
Bingen Mendizabal, Rafa Rueda, Mikel F. Krutzaga, irudiaK: David 
Bernues, esZenografia: Fernando Bernues.

(Dantza + ikus-entzunezkoak) / 30 min 
Sarrera: 10 € (Lorazainak 7€)   

OTEiZAk 110
Kukai Dantza Konpainia + Tanttaka

euskalduna jauregia

Martxoaren 18an, 
igandearekin

18
euskalduna

jauregia
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Mikel Laboaren lanik esperimentalena dugu sormenaren abiapuntua. 
“Lekeitioak” dantza garaikide bilakatuko dira. Orreaga, Itsasoa eta 
lehorra, Cherokee, Gernika eta Dialektikaren laudorioa sorkuntzak hartu 
ditu Mizel Theret dantzariak dantzaren mugak arakatzeko gogoan. 
Bakarkako dantza honetarako, Laboaren
musikaren interpretazio aske bat sakondu nahi du, artifiziorik gabekoa,
garrasiari lotua, soiltasunaz eta barnetasunaz egina. Oholtza huts 
batean, oihu dantzatua.
 

La experimentación de Mikel Laboa tenía como nombre “Lekeitio”. Mizel 
Theret, uno de nuestros grandes coreógrafos, ha investigado en estas 
singulares piezas musicales para estrenar este espectáculo unipersonal 
que no dejará a nadie indiferente.

19:00
Mizel Theret - Treversee dantza konpainia
(Dantza garaikidea) / 60 min 
Sarrera: 10€ (Lorazainak 7€)    

LEKEITIOAK
Mizel Theret - Treversee dantza konpainia

La Fundición

Martxoaren 18an, 
igandearekin

18
LA 
FUNDICION
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19:00
Athletic Fundazioarekin elkarlanean
(dokumentala) / 15 min 
Sarrera: doan

iragartze 
dokumentalaren estreinaldia
-THINKING FOOTBALL FILM festibal-

Sala BBK Aretoa

Martxoaren 20an, 
asteartearekin

Athletic Fundazioarekin elkarlanari esker, Thinking Football Film 
Festibalaren egitarauan “Iragartze” izeneko dokumentalaren estreinaldia 
da. Ikus-entzunezko sormen honen esperientzia burutzeko Euskaltel 
enpresaren babesa ezinbestekoa izan da. “Iragartze” filmak Iragartze 
Fernandez izeneko hirugarren mailako arbitro laguntzailearen bizitza eta 
futbol munduarekiko duen konpromisoa erakusten du. Irene Herrero del 
Valle zinegilearen aurreneko filma da.

Fruto del trabajo conjunto con la Fundación Athletic y con el patrocinio de 
Euskaltel presentamos el estreno de la película documental “Iragartze”, un 
trabajo audiovisual realizado por Irene Herrero del Valle que muestra la vida y 
su pasión por el fútbol de la árbitra de tercera división Iragartze Fernandez. 

20
bbk 

aretoa
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Danele Sarriugarteren “Azala erre” liburu berriaren aurkezpena. Sare 
sozialen sasoian, ikuskizunaren gizarte post-industrialean, bi artista, 
eta artea ulertzeko modu bi, talkan: zenbat da obra eta zenbat artistaren 
marka? Zer gertatzen da pertsonaia guztiz jabetzen denean pertsonaz? 
Nola kudeatu arrakasta eta nola porrota? Artistaren galderak XXI. 
mendearen aurrean, Sarriugarteren nobela berriaren ardatz.

La pareja artística Danele Sarriugarte y Kattalin Miner vuelven a Loraldia a 
presentar la nueva novela de la primera. “Azala erre” se introduce en el mundo 
artístico y plantea una serie de preguntas sobre la forma de entender el arte.

19:00
DANELE SARRIUGARTE (KATTALIN MINERREKIN)
(literatura) / 60 min
Sarrera: doan 

DANELE SARRIUGARTE 
Azala erre
(KATTALIN MINERREKIN)

Elkar denda (Licenciado Poza, 14)

Martxoaren 20an, 
asteartearekin

20
Elkar 
denda
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Euskal Herriko Unibertsitateko  irakaslea, artista eta aktibista, Bego Vicariok 
(Caracas, 1964) ikus-entzunezko mintzairaren arau eta kodeak askatasun 
osoz eraldatu ditu animazio teknika desberdinekin jolasean. Bere lanek 
mundu osoan zehar bidaiatu dute eta hamaika sari pilatu dituzte  ibilbidean. 
Eskola sortzailea, aitzindaria Euskal Herriko animazio esperimentalaren 
alorrean, egunerokotasunaren gordintasuna artelana bihurtzen du. 
Loraldiak Bego Vicarioren lana omendu nahi du emanaldi honekin, 
horretarako, artistarekin solasaldian bere lanak dastatu ditugu.

Un homenaje a una de las grandes creadoras de nuestra producción 
audiovisual: Bego Vicario. Conversaremos con ella mientras se proyectan 
siete de sus producciones.

20:00 
FILM LABURRAK: GEROZTIK ERE. ZUREGANAKO GRI-
NA. NIGATIK GALDETU EZAZU. HARAGIA. JANE. BETI 
BEZPERAKO KOPLAK. AREKA.
(Zinema) / 90 min
Sarrera: doan (gonbidapenak Azkuna Zentroko info pun-
tuan hartu behar dira)   

BEGO VICARIO
AMETSAK MUGIMENDUAN

Golem 1 zinema (Azkuna Zentroa)

Martxoaren 21ean, 
asteazkenarekin

21 golem 0i
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19:00
(Irakurraldia + musika + ikus-entzunezkoak) / 60 min
Sarrera: Doan   

JOAN-ETORRIAK
SAN FRANTZISKOKO AUZOKIDEAK 
+ LAMINE DIAWARA

SAREAN 
(San Frantzisko auzoko Mariaren Bihotza plaza)

Martxoaren 22an, 
ostegunarekin

San Frantziskoko auzokideok elkarlanean sortu dute kultur hitzordu 
apala. Lehendabizi auzora  etorritako  (Euskal Herritik, Penintsulatik, 
Europatik, Ameriketatik, Afrikatik, landatik hirira) bizilagunen 
lekukotasuna bildu zuten. Jarraian, lekukotasun horiek hainbat euskal 
idazleei igorri zizkieten: Lutxo Egia, Irati Jimenez, Jon Arretxe, Paddy 
Rekalde, Sonia Gonzalez, Julen Gabiria eta Fermin Etxegoien, haiek 
bizitza puska horiek euskarara molda zitzaten. Munduko Medikoek ere 
lekukotasun gehiago ekarri zuten. Orain berba horiek tauletara igoko 
dira San Frantziskoko auzokideen ahotsetan. Elena Bezanilak lagundu 
du taularatze prozesuan eta Lamine Diawara musikari senegaldarrak 
irakurraldiaren bidaiari giro musikala emango dio. Musika zuzenean joko 
du yenbe, seurba, kalabaza edota xilofonoa tresnak erabiliz.

El barrio de San Francisco es el destino de miles de viajes de personas 
que han dejado su hogar en busca de un futuro mejor. Tomamos sus 
testimonios, se traducen al euskara por escritores de larga trayectoria  y 
con la banda sonora musical del músico senegalés Lamine Diawara se 
ofrecen al público.22 sarean
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Inun kantautore zornotzarrak disko berria aurkeztuko du Udaberri 
honetan. “Berreginez” eta “Da Nola” lanak plazaratu ondoren “Aingurak” 
diskoaren kantu berriak ekarri ditu Kafe Antzokiko tauletara. Bira berri 
honi hasiera emateko Mikel Inunziagak  musika talde nabarmena bildu 
du. Dani Tomás, Bihotz Gorospe, Argibel Euba eta Ekain Alzola musikariak 
izango ditu alboan eszenan.

El cantautor zornotzarra Inun presenta su nuevo disco coincidiendo con 
el principio de la primavera. Su tercer trabajo se titula “Aingurak” y será 
interpretado en las tablas del Kafe Antzokia junto a una potente banda: 
Dani Tomás, Bihotz Gorospe, Argibel Euba y Ekain Alzola.

22:00
Musika (kantautorea) / 80 min
Sarrera: 8 € (Lorazainak 5€)

INUN 
“Aingurak” 
diskoaren aurkezpena

kafe antzokia

Martxoaren 22an, 
ostegunarekin

22
Kafe

AntzokiA 
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19:00
Gernikako San Fidel Ikastola
Teatroa  / 30 min 
Sarrera: 5 € (Lorazainak 3€)   

LORALDIA ESKOLA 
GERNIKAKO BONBArdaKETA Pastorala
Gernikako San Fidel Ikastola

Azkuna Zentroa (Auditorioa)

Martxoaren 23an,
ostiralarekin

23
azkuna
zentroa

Gernikako bonbardaketa 1937ko apirilaren 26an gertatu zen eta 81 
urteren buruan gogoan izaten dugu, memoria galdu nahi ez duen herria 
baikara. Xabi Payak idatzi du pastoral txiki honen gidoia eta Gernikako 
San Fidel Ikastolako Lehen Hezkuntzako 6. mailakoek eman diote forma 
sorkariari. Irailetik martxora arteko lana izan da. Eskolako dinamikan 
astero aritu dira landalan. Zuberoako Pastoralaren egitura ikasi dute 
eta pastoral garaikide bat sortu dute. Dantza, kanta eta irudia publiko 
aurrean aurkezteko garaia heldu da.

Esta experiencia creativa del programa Loraldia Eskola nos lleva al 
bombardeo de Gernika. Se pondrá en escena la pastoral, en versión 
contemporánea y con guión de Xabi Paya, creada por los niños de 6º de 
Primaria de la ikastola San Fidel de Gernika.
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Gabriel Arestik kontatzen zigun harrizko herri izatetik, hirietako 
burdinazko herri izatera igaro ginela; gerora, Bernardo Atxagaren 
hareazko herri garela kontzeptura. Abiadura bizian doan gizarte 
eraldaketan, aldiz, haririk gabeko transmisioan doan herri bihurtzen ari 
garela azpimarratu nahi du ikuskizun honek. Horixe bera baita ikuskizun 
honen xedea, euskal kantagintzaren transmisioaz hausnarketa egitea.
Lauro Ikastolako DBHko 4. mailako ikasleek hainbat herri kanta ikasi 
dituzte Itsaso Arrieta euskal kantu irakaslearen gidaritzapean. Euskal 
kantuen barneko kontu unibertsalen eta imajinario kolektiboen konexioak 
harilkatuko dituzte 15-16 urteko gaztetxoek eta ikusleen aurrean kantuz 
eta kontuz aurkeztuko dituzte. 

La segunda experiencia creativa de Loraldia Eskola llega de la mano 
de los jóvenes de la Ikastola Lauro. Un espectáculo guiado por Itsaso 
Arrieta que pone en escena canciones vascas de larga tradición y poco 
conocidas que debieran ser parte de nuestro imaginario colectivo.

20:00
Lauro Ikastola
(Herri musika) / 60 min 
Sarrera: 5 € (Lorazainak 3€)   

LORALDIA ESKOLA 
7 KANTU 7 LUR 7 konexio
Lauro Ikastola

Azkuna Zentroa (Auditorioa)

Martxoaren 23an,
ostiralarekin

23
azkuna
zentroa

7K 7
KANTU
KONTU
KONEXIO
Euskal kantagintzarEn 
transmisioa...
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Okela Sormen Lantegiak burututako Check point  sarea sortzeko 
ekimenetik ezagututako 4 artista plastiko (Ainhoa Ortells/ Eider 
Eibar/ Elena Mendizabal eta Eriz Moren), eta beriek lantzen dituzten 
diziplinak (Pintura/ Ilustrazioa/eskultura/ argazkigintza) dira, 5 urteko 
haurrek, esperientzia artistiko kultural honetan ezagutuko dituztenak. 
Hilabete bateko esperimentazio abentura horretan sortutako obrak dira 
erakusketa honetan ikusiz, ziur harrituko gaituztenak.

La tercera experiencia de Loraldia Eskola viene de la mano de l@s niñ@s 
de la ikastola  Andra Mari Ikastola de Amorebieta-Etxano. Una exposición 
de arte, con obras de diferentes artes plásticas, que seguro no nos dejara 
indiferente. Obras de arte creadas por pequeños artistas de 5 años.

EGUN GUZTIAN ZEHAR IKUSGAI
Zornotzako Andra Mari ikastola 
Sarrera: Doan

LORALDIA ESKOLA 
5 URTEKO HAURREK SORTUTAKOA

Zornotzako Andra Mari Ikastola

AZKUNA ZENTROA (HALL-A)

Martxoaren 23an,
ostiralarekin

23
azkuna
zentroa
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Artista bat eta bi bertsolari eszenan. Bat-bateko eraikuntza-jokoa, 
pieza-multzoen bitartez osatzen dena. Artistak (Beñat Krolemek) 
emanaldiaren unean bertan proiektatu, diseinatu eta muntatzen 
dituen egiturak aurkeztu eta horiek izango dira abiapuntu bertsoak 
inprobisatzeko. Bi bertsolari (Jone Uria eta Jon Martin) arteari begira 
eta artea bertsolariei begira. Hasi da probokazioa. Performance 
artistikoa giro garaikidean murgildurik. Bidegurutze honetan arte 
plastikoak bertsolaritzarekin gurutzatzen dira.

Un artista y dos bertsolaris en la escena. El artista construye en directo 
su obra y los bertsolaris improvisan sobre el proceso y el resultado. 
Espectáculo minimalista de experimentación y encuentro de dos 
mundos creativos.

21:30
Beñat Krolem + Jone Uria Eta Jon Martin Bertsolariak
Performance artistikoa + bertsolaritza / 60 min
Sarrera: 8 €  (Lorazainak 6 € ) 

OHOLTZA
Beñat Krolem + Jone Uria Eta 
Jon Martin Bertsolariak

Azkuna Zentroa (CAC 2)

Martxoaren 23an, 
ostiralarekin

23
azkuna
zentroa
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Bronxetik Bilbora ekarri dugun kale kultur eremu honetan hainbat 
adierazpeneri emango diegu lekua: Rap eta Hip hop kontzertuak, 
Street dantza eta Euskal Herriko BeatBox txapelketa. Kaleko dantzari 
dagokionez Dena Bilbao taldeak erakustaldi eta tailerra plazaratuko ditu. 
Rap kontzertuak Gatom kantari bermeotarra (azken lana kaleratu berri), 
Kirrinka Krew eta Selektah Stepi Meetsen eskutik. Euskal Herriko BeatBox 
III. txapelketako epaileak Estatuko Espainiarraren onenetakoak (Zekkka, 
Fredy eta Cobli) izango dira gurean eta hauek ere erakutsiko dute euren 
trebetasuna. Ikuskizunaren gidari eta aurkezle Rayco Sanchez arituko da.

Un encuentro que acerca las expresiones callejeras que nacieron en 
el Bronx y que nos ofrece street dance, rap, hip hop en directo y el 
campeonato de Euskal Herria de beat box. Ingredientes de una propuesta 
de cultura urbana sorprendente.

19:30
(Musika + Tailerrak) / 4 ordu eta erdi
Sarrera: 5 € (Lorazainak 3 €)   

BILBRONX 
Euskera in da house!

Bilborock

Martxoaren 24an, 
larunbatarekin

19:30 Dena Bilbao
20:30 / 22:10 / 23:05 Euskal Herriko BeatBox III. Txapelketa
21:10 Gatom
22:55 Kirrinka Krew
23:30 Selektah Stepi mets

24 bilborock
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Arantxa Urretabizkaiak etorkizunari buruzko testu libre bat idatziko du 
Loraldiak eskatuta. “Etorkizunak harrapatuta” eman dio izen. Joserra 
Senperena piano joleak, berriz, soinu banda jarriko dio irakurtaldiari. 
Eta bi bertsolarik (Uxue Alberdik eta Maialen Lujanbiok) inprobisatuko 
dute Urretabizkaiak idatzi duen testuen gainean. Geroari begira jartzeko 
laugarren hitzordua. Klasikoa bihurtzen ari den emanaldia Kirmen Uribe, 
Andu Lertxundi eta Harkaitz Cano idazleak eremu beretik igaro ostean.

Arantxa Urretabizkaia escribe un nuevo texto que reflexiona sobre el 
futuro. Las bertsolaris Maialen Lujanbio y Uxue Alberdi reflexionan 
sobre la nueva creación literaria de Urretabizkaia. Joserra Senperena al 
piano pone la banda sonora. Un cruce de tres mundos: la literatura, el 
bertsolarismo y la música.

12:30
Arantxa Urretabizkaia + Joserra Senperena + Maialen 
Lujanbio + Uxue Alberdi
Gai jartzailea: Josu Goiko
(Literatura + musika + bertsoak) / 90 min
Sarrera: 8 € (Lorazainak 5€)

ETORKIZUNAK HARRAPATUTA
Arantxa Urretabizkaia + Joserra 
Senperena + Maialen Lujanbio 
+ Uxue AlberdI

Guggenheim Bilbao Museoa (Auditorioa)

Martxoaren 25ean, 
igandearekin

25
GUGGENHEIM

(Auditorio)

*Emanaldi hau Guggenheim Bilbao Museoaren TopARTE programaren barruan dago
 Actividad enmarcada dentro del programa TopARTE del Museo Guggenheim Bilbao



Hiru Emakume - Sylvia Plath
Martxoaren 15ean, 19:30ean, Arriagako Foyerrean (20min) 
Arriagak ekoiztua eta Bilboko Udalaren Euskara Zerbitzuaren laguntzarekin 
aurkezpen honetan Sylvia Plath idazleari eta Mireia Gabilondok egin duen 
moldaketari buruz hainbat informazio interpretatibo emango dira. 

Sagartu-Hika antzerkiA eta Oinkari dantza taldea
Martxoaren 17an, 18:10ean, Campos Antzokian (20 min)
Dantza eta teatroa uztartzen duen sormen lan honen interpretazioa emanaldia 
baino lehen eskainiko da. Sortzaileek beraiek emango dute sormen prozesuaren 
berri. Ikuskizunaren barne ahotsa ezagutzeko aukera paregabea.

Estitxu Gogoan - Bilboko kantari aitzindaria
Martxoaren 17an, 20:10ean, BBK salan (20 min)
Euskal kantagintzaren bidegile dugu Estitxu. Garai ilunetan hasi zen 
euskaraz kantatzen eta aitzindaria izan zen euskal eszenan. Franck 
Dolosorrek ondo ederto aztertu du Estitxuren ibilbidea eta honen nondik 
norakoa azalduko du aurkezpen berezi honetan.

Bego Vicario 
Martxoaren 21ean, 20:00etan, Golem 1 zineman Azkuna Zentroa
Iratxe Fresnedak gidaturik Bego Vicario (Caracas, Venezuela, 1962) zinegile 
bizkaitarraren sormena interpretatzeko saio bat eskainiko dugu. Vicariok burutu 
dituen hainbat film ikustearekin batera zinegilea ezagutuko dugu hurbil hurbiletik.

LOR LDIA

SORMENAREKIN SOLASEAN
Sortzaileak eta euren sormena hobeto ulertzeko eta ezagutzeko 
hainbat solasaldiak antolatu ditugu. Emanaldi batzuk baino lehen 
aurkezpen bereziak antolatu ditugu, bertan sormenari buruzko 
informazioa eta interpretatzeko giltzak eskainiko dira.

LOR rtean
“BARRUKO AMETSAK”  -  Raimon Bikandi   ARTEA KALEAN
Irudiz osaturiko ingurumen-instalazio hauek Raimon Bikandi artistak burutu ditu eta 
Bilboko plazetan eta kaleetan loratuko dira. Argazki-eskultura edo eskultura-argazkiak 
dira eta loraldi baten loreak ekarriko dizkigute gogora.

“Barruko Ametsak” es una exposición artística creada por Raimon Bikandi. Las flores 
toman las calles horas antes del comienzo de algunos de los espectáculos de Loraldia.

Martxoan: 7an Arriaga plazan, 18:00 - 20:00. 8an Arriaga plazan, 18:00 - 20:00. 10ean Azkuna Zentroan, 
18:00 - 20:00. 14an Kafe Antzokian, 18:00 - 20:00. 15ean Arriaga plazan, 18:00 -  20:00. 17an, Campos 
Antzokian, 17:00 - 19:00. 22an, Kafe Antzokian, 18:00 - 20:00. 23an, Azkuna Zentroan, 18:00 - 21:30.

ARTISTEKIN GOSARIAK
Hiru astelehenetan, martxoaren 5ean, 12an eta 19an, 
goizeko 11:00etan

Festibalean parte hartuko duten hainbat artistek euren sormen berriei 
buruz berba egingo dute hitzordu honetan. Hiru astelehenetan, martxoaren 
5ean, 12an eta 19an, goizeko 11:00etan, Basquery tabernan (Ibañez de 
Bilbao, 8) artistekin solasaldi libreak antolatu ditugu. Aste bakoitzeko 
sortzaileek gonbitea jasoko dute eta gosari hauetan sortzeko prozesuaz 
mintzo izango dira.



Kafe Antzokia

6

Guggemhein
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Lau sormen-haizetara!

1-  AZKUNA ZENTROA
2- CAMPOS ANTZOKIA
3- ARRIAGA ANTZOKIA
4- GUGGENHEIM Bilbao MUSEOA
5- Euskalduna jauregia
6- KAFE ANTZOKIA 
7- ITSASADARRA ITSAS MUSEOA
8- La fundición
9- CAFE BAR BILBAO
10- BIRA! kultura bilbao
11- ardoonak
12- BASQUERY
13- SAREAN
14- BBK SALA

   Elkar dendak

8

7

5 Euskalduna
Jauregia

2

3
9

3
Bilborock
Aretoa

Bira! Kultura Bilbao
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www.loraldia.eus/babesleak

BAbesleAK

Mikel Laboa Katedra

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

LAGUNtzaileak

eKOIZLEAk

grafik.

UDABERRIKO EUSKAL KULTURALDIA 
TIEMPO DE FLORES PARA LA CULTURA VASCA  
TIME OF FLOWERS FOR THE BASQUE CULTURE
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komunikAbideaK:

ARETOAK
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