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PINerako bost sarrera bikoitzaren zozketa

2017ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan 
programako kartelak

“Wanted” ideia-lehiaketaren bigarren saria lortu zuen

“Lola y Dolo, el musical” ikuskizunaren 
antzezpenak

2016-2017ko Umeen Gabonetako 
Parkea abenduaren 21etik urta-
rrilaren 8ra egongo da zabalik Ba-
rakaldoko BECen. Sarrerak Gazte 
Txartelarekin erosiz gero, 1€-ko 
deskontua egingo da; gainera, 
Euskadiko Gazteen Ataria-Gaz-
teaukerak bost sarrera bikoitzaren 
zozketa egingo du. Gazte Txartela 
duten gazteek baino ezin izango 
dute parte hartu eta webgunean 
dagoen formularioa bete beharko 
dute: www.gazteaukera.euskadi.
eus (azken eguna: abenduak 18).
Sarrerak jaso ahal izango dira 
BEC erakustazokaren atarian (1. 
pabiloia) dagoen informazio-gu-

nean, azokara joan nahi den egu-
nean bertan eta azokaren ordu-
tegian, NANa eta Gazte-txartela 

erakutsita.
Zozketaren baldintzak aipatutako 
webgunean kontsulta daitezke.

Abenduaren 13ra arte egongo 
da lanak aurkezteko epea zaba-
lik 2017ko Euskadiko Gazteak 
Lankidetzan programako Kar-
telak Lehiaketan parte hartze-
ko. Deialdia 18 eta 30 urte bitar-
teko gazteentzat dago zabalik, 
eta tek nika desberdinak erabili 
ahal izango dituzte: argazkiak, 
marrazkiak, collageak eta abar. 
Kartelaren irudia JPG formatuan 
aurkeztu beharko da, 72 p.p.p.-
ko bereizmenarekin eta  70 X 50 
cm-ko neurrian, bertikalean zein 
horizontalean. aurkeztu beharko 
da. Lelo bat proposatu behar-
ko da, irudian txertatu behar ez 
dena, izen emate orrian (www.
gazteaukera.euskadi.eus) idatzi 
baizik, euskaraz zein gaztelaniaz. 
Kartelak ez du inolako elemen-
turik jaso behar; kartel irabazlea 
hautatu ostean, antolatzaileek 
dagozkion logo eta leloak sartuko 
dituzte. Epaimahaikideek lanen 
originaltasuna eta programekin 
duten lotura kontutan hartuko 
dute.

Saria
Joan-etorriko hegazkin txartela 
izango da saria, Hego Amerikako 
herri batera, 2017an Lankide tza 
programa bat egingo den he-
rrietako batera, hain zuzen ere, 
irabaz leak aukeratzen duena (au-
rreko urteetan honako hauek izan 
ziren: Argentina, Bolivia, Kolon-
bia, Ekuador, El Salvador, Guate-

mala, Haiti, Honduras, Mexiko, 
Nikaragua, Paraguai, Peru eta Ve-
nezuela). Bidaia txartela 2017ko 
azaroaren 30era arte erabiltzeko 
izango da, joan etorriko egunak 
irabazleak hautatu ahal izango 
dituelarik.
Kartel eta logoen ezaugarriei 
buruzko informazio gehiago: 
www.gazteaukera.euskadi.eus.

Abenduaren 27an, asteartea, Aree-
tako Andrés Isasi Musika Eskolan 
Lola y Dolo, el musical estreinatuko 
da. Umorezko musika eta antzerki 
arloko proiektua da, bigarren saria 
lortu zuen Wanted ideia-lehiaketa-
ren VII. edizioan, Getxoko Udaleko 
Gazteria eta Ekonomia Sustapene-
rako arloek bultzatzen duten le-
hiaketan, hain zuzen ere.
Maitane Aspe Fidek, Amaia Mi-
randa Casquerok eta Leire Bueno 
Sotok sinatu duten proiektuak 
3.400€ euroko dirusaria eta 10 or-
duko laguntza profesionala lortu 
zuen aurrera eraman ahal izateko.

Muntaketa eta protagonistak
Lola eta Dolo antzezlanaren pro-
tagonistak emakume bi dira: Lo-
lak gitarra eta koroak daramatza, 
Dolok kantua eta arrautzatxoak. 
Biak 30eko hamarkadan barru al-
deko herrixka batetik etorri dira 
La Mari izeneko haien lagunaren 
pasadizoak kontatzera; La Mari, 

berriki banandu den emakume li-
raina da, hori emakume hori! Mu-
sikalak dirauen bitartean haien 
lagunari gertatutako amodiozko 
istorio samina kontatuko digute.
Maitane Aspe eta Amaia Miranda 
dira aktoreak eta haiek ere tes-

tua eta moldaketa musikalaren 
egileak dira, hurrenez hurren. 
Areto handirako eta musika-an-
tzerki formaturako moldaketa Ri-
chard Sahagúnena da. Emanaldia 
19:00etan hasiko da eta sarrera 
doakoa izango da.

Gaztelekua kalera irtengo da 
giza mahai-futbol batekin

Abenduaren 27an, asteartea, gazteleku zerbitzua kalera irtengo 
da giza mahai-futbol handi batekin. Ekintza hau 13 urtetik 17 
urtera bitarteko gazteentzat pentsatua dago eta Romoko Santa 
Eugenia plazan egingo da arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara.
Futbolin klasikoen antzera, jokatzera hurbiltzen direnek besoak 
barrari lotuak eramango dituzte eta era koordinatuan mugitu 
beharko dira alboetarantz. Esparrua egitura puzgarrien bidez 
mugatuta egongo da.
Parte hartzeko jarritako leku eta orduan azaldu besterik ez da 
egin behar.

* “Bizkaidatz Txikia” haur eta gazteen literatura saria, Foru Al-
dundiak deituta bi kategoriatan: Haurrak, Lehen Hezkuntzako 3., 4., 
5. eta 6. mailetako ikasleentzat; eta Gazteak, Bigarren Hezkuntzako 
1., 2., 3. eta 4. mailetako ikasleentzat. Gaztelaniaz, El caso de so-
papos y su banda de matones Laida Martínez Navarroren istorioa 
jarraitu eta amaitu beharko dute, eta euskaraz, Xabier Olasoren Paul 
eta sorginkeria-liburua. Euskaraz edota gaztelaniaz parte hartu ahalko 
da. Sariei dagokienez, irabazleek tablet bat jasoko dute eta bigarren 
sailkatuek liburu elektronikoa, diploma bana hartzeaz gainera. Lanak 
aurkezteko epealdia: otsailaren 17ra arte. Lehiaketaren oinarriak: 
www.bizkaia.eus/foruliburutegia.

* Gazteen Pintura 2017 Ibercaja Saria, Ibercajaren Gizarte Ekin-
tzak deituta, 35 urte bitarteko artistentzat (abenduaren 31n 35 urte 
eginda dutenentzat). Artista bakoitzak obra bakar bat aurkeztu ahalko 
du, beste inongo  lehiaketan aurkeztua izan ez dena. Gaia eta tekni-
ka libreak dira. Bi sari ezarri dira: irabazleak 6.000€ko balioa duten 
artelanak salduko dizkio Ibercaja Banku Fundazioari, eta bigarren 
saridunak 2.500€koak. Izena emateko epea: martxoaren 31ra arte. 
Informazio gehiago: 976.971.928 tel., premiopintura@obrasocial.
ibercaja.es eta www.obrasocial.ibercaja.es. 

Klaseak
*  Marrazketa eta irudi artistikoko irakasleak 

eskola partikularrak ematen ditu, banaka 
edo taldean. Edozein adin. Teknika eta estilo 
guztiak; paisaia, erretratua… Cesar Otxaita. 
609.174.637

*  Filologia ingelesean eta Cambridgen titula-
tua ingeleseko klase partikularrak ematen 
ditu. Maila guztiak. FIRST, ADVANCED eta 
E.O.I. 15 urteko esperientzia. 620.608.232

*  PIANO-an (oinarrizko eta erdi gradua) es-
pezializaturiko musikariak, piano edota 
armoniako klaseak ematen ditu. Ume zein 
nagusientzako. 625.984.196 (Alejandro)

*  20 urteko esperientziadun irakasleak klase 
partikularrak ematen ditu, Lehen hezkun-
tzan eta DBH-n. Etxerako lanekin lagundu, 
ingelesa, azterketen prestaketa eta ikasketa. 
605.134.530 (Miren)

Gaztelekuaren programazioa 
ABENDUA

Hilak 3, larunbata: EUSKARAREN EGUNA 
Hilak 4, igandea: TOPAKETA
Hilak 9, ostirala: ANIZTASUN FUNTZIONALAREN EGUNA
Hilak 10, larunbata: TAILERRA: KAMISETEN SERIGRAFIA
Hilak 13 eta 20, astearteak, eta 14 eta 21, asteazkenak: 
IRAKURKETA ERRESEKO TAILERRA
Hilak 16, ostirala: KULTURARTEKOTASUNA: MASTERCHEF: TAKOAK
Hilak 18, igandea: ZINEKLUBA
Hilak 23, ostirala: ESKULANAK: GABONETAK
Hilak 27, asteartea: IRTEERA: GIZA FUTBOLINA

GauEgun
gaztelekua

Ciberbullying-a Espainiar Estatuan
Egoera ohikoenak*

  *   12 eta 16 urte bitarteko gazteei  2014ko irailetik 2015eko ekaina bitartean 
egindako 21.487 galdeketetatik batutako datuak.

** 127 Ciberbullying kasuetatik Anar-ek  2013-2015 urteetan ateratako datuak. 
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Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren 
eran          tzule izango.


