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ABENDUA

9
astelehena 19:30

ARKAITZ ESTIBALLES, AMETS ARZALLUS eta ONINTZA ENBEITA 
(bertsolariak) eta MAITE BERRIOZABAL (gai-jartzailea)
Bertso-saioa (helduak). 60’

DEUSTUko 
Udaltegia

12
eguena 19:30

AMICO TEATRO “Amico”
Antzerkia (helduak). 50’

DEUSTUko 
Udaltegia

19
eguena 19:30

THIERRY BISCARY “Manez bakarka”
Musika (helduak). 75’

DEUSTUko 
Udaltegia

30
astelehena 18:00

NEREA ARIZNABARRETA “Mamuak eta beste auzokide batzuk”
Ipuin kontaketa (3-10 urte). 50’

ARANGOITIko 
Udaltegia

URTARRILA

3
barikua 18:00

SALTO SORKUNTZA “Lau”
Antzerkia (3-8 urte). 50’

DEUSTUko 
Udaltegia

•  Jarduera guztiak doakoak aretoak bete arte.
•  Kontutan izan beti gomendatutako adin-tartea.
•  Familia osoarentzako saioetan, komenigarria da 

umeak pertsona heldu batekin egotea eta denon 
artean entzute-giroa zaintzea.

•  EKITALDI GUZTIAK EUSKARAZ IZANGO DIRA / 
TODOS LOS ESPECTÁCULOS SERÁN EN EUSKERA.

EGOITZAK:
DEUSTUko UDALTEGIA (Agirre Lehendakariaren 
etorbidea, 42)
ARANGOITIko UDALTEGIA (Araneko bidea, 37)

ABENDUA URTARRILA

Bertso saioa da: hiru bertsolari arituko dira bat 
batekoan, “gai-jartzaileak” hautatutako gaien 
gainean.

ARKAITZ ESTIBALLES,
AMETS ARZALLUS eta
ONINTZA ENBEITA (bertsolariak) eta 
MAITE BERRIOZABAL (gai-jartzailea)
Bertso-saioa (helduak). 60’

DEUSTU - Udaltegia 9 astelehena 19:30

“Amico” adiskidetasun handi baten istorioa da. 
Berriz elkartzearen jaia, ametsak, biharamuna edo 
ajea, liskarrak eta azkenean elkarren kausa baten 
alde elkartzea. Bi aktore, hizkuntza koreografiko 
baten bidez eta keinuzko antzerkiarekin, jardungo 
dira beren umore, dantza eta samurtasun unibertso 
berezia betetzen, eta beren adiskidetasuna eta 
beren pertsonaiena ospatzen.

www.amicoteatro.com

AMICO TEATRO “Amico”
Antzerkia (helduak). 50’

DEUSTU - Udaltegia 12 eguena 19:30

Saio honetan, umeek eta orokorrean pertsona 
guztiok izaten ditugun beldurrak lantzen dira. Hauek 
nola gainditu, nola aurre egin... Umorea alde batera 
utzi gabe eta beldur hauek askotan ez ezagutzaren 
ondorio direla kontutan hartuz, ipuin hauekin une 
dibertigarri eta atsegin bat pasatzeaz gain, beldurrak 
gainditzeko trikimailuak partekatuko ditugu.

NEREA ARIZNABARRETA
“Mamuak eta beste auzokide batzuk”
Ipuin kontaketa (3-10 urte). 50’

ARANGOITI - Udaltegia 30 astelehena 18:00

“Manez” Thierry Biscary-ren (1976, Anauco, Beche 
Nafarroa) izen artistiko da. Tarde ezberdinetan 
(Bolbora, Hegalka, Kokin, Kalakan...) kantatu 
ondoren, Thierry-k bere kantuak aurkezten dizkigu. 
Lekukotasun intimo bat ematen digu; bere ahaide, 
auzokide, adiskide edo ezagun batzuen bizi parteak 
kontatzen ditu. Olerkari eta bertsolari batzuei alegia 
eta kondaira horiek idaztea eskatu die Jon Maia, 
Uxue Alberdi, Xabier Euzkitze, Aurelia Arkotxa edo 
Itxaro Bordari.

www.kalapita.com/eu/manez

THIERRY BISCARY “Manez bakarka”
Musika (helduak). 75’

DEUSTU - Udaltegia 19 eguena 19:30

Kontakizun musikatua Vivaldiren ‘Lau urtaroetan’ 
oinarritutakoa. Musikak natura iradokitzen digu: 
geografia, klima, usainak, zaratak... Eta gorputza, 
egoera bakoitzari lotuta doakion emozio eta 
gertaerei egokituz adierazten da, abentura eta 
gertakari ezberdinetan murgilduz. Jantzi eta 
objetuen bitartez, eraldaketa harrigarriak lortzen 
ditugu, irudimenarekin jostatuz. Txikitxoen arreta 
lapurtuko duen sorkuntza bitxi eta dibertigarria, 
beraien zentzumenak piztu eta etengabe erne 
mantenduko dituena partaidetza aktiboa bultzatuz.

SALTO SORKUNTZA “Lau”
Antzerkia (3-8 urte). 50’

DEUSTU - Udaltegia 3 barikua 18:00




