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>> 2018ko mar txoa



Gaztelekuaren programazioa 
Mar txoa
Hilak 1, osteguna: MASTERCHEF: BASERRIKO PANINIAK
Hilak 2, ostirala, 8, osteguna, eta 28, asteazkena: EMAKU-
MEAREN HILABETEA.
Hilak 3, larunbata: TAILERRA: BOOKTRAILER
Hilak 9, ostirala: TAILERRA: ZABALIK
Hilak 14, asteazkena: MASTERCHEF: MILKSHAKE
Hilak 16, ostirala: EMANALDIA: ZINEGOAK 2018
Hilak 17, larunbata, eta 18, igandea: IRTEERA: GRAFFITIA POR-
TU ZAHARREAN
Hilak 20, asteartea: TOPAKETA: ASANBLADA
Hilak 21, asteazkena: ESKULANA: MAMUEN KANDELAK
Hilak 24, larunbata: IRTEERA: LASERGUNE
Hilak 25, igandea: ZINEKLUBA

GauEgun
gaztelekua

* 18 beka gazte artistaren tzat Antonio Gala Fundazioan. 18 eta 25 
urte bitarteko gazteen tzat beraien lan sormena susta tzeko, hain zuzen ere 
arte plastikoetan, musikan, literaturan…Bertan zor tzi hilabete ematea, 
2018ko urritik 2019ko maia tzera, Kordobako Antonio Gala Fundazioko 
egoi tzan. Eskakizunak mar txoaren 31ra arte. Informazio gehiago 957 487 
395 telefono zenbakian eta info@fundacionantoniogala.org helbidean. 
Izenematea: www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html .

* Ingelesezko hizkun tza murgil tze programa trinkoa Espainian, 
Hezkun tza, Kultura eta Kirol Ministerioak deituta, Ba txilergoko, Lanbi-
de Heziketako Gradu Ertaineko, Arte Plastikoak eta Diseinuko, Kirol 
Irakaskun tzetako, Musika eta Dan tzako eta Hizkun tzetako (gradu ertaina 
eta aurreratuko) ikasleen tzat. 2018ko uztailaren 1etik 29ra bitartean as-
tebeteko egotaldirako, ostatu osoko eta parte har tzeko 2.400 beka izango 
dira. Aurreko ikasturtea gaindituta eduki tzea egiaztatu beharko dute ikas-
leek, ingelesean gu txienez 7,5eko bataz besteko notarekin. Gehienezko 
zenbatekoa 900€. Eskaera Interneten: www.mecd.gob.es Trámites y 
Servicios izeneko atalean, 2018ko mar txoaren 22a baino lehen.   

Gauegun Gaztelekuan  
parte-har tzea handi tzeko  

proiek tua
Gazteleku zerbitzuaren helburuetako bat 11 urtetik 17 urtera bi
tarteko gazteen heziketa eta heltzeko prozesuetan laguntzea da. 
Lan horren eginkizunetako bat haien komunitatean parte hartze
ra bultzatzea da, interesatzen zaien edo haiengan eragina duen 
guztian, alegia, era horretan hiritar aktiboak eratzen baitira.
Lan ildo horretan, martxoaren 9an, ostirala, 17:00etan, ekintza 
berezi bat antolatuko da Algortako Gauegun Gaztelekuan; era
biltzaile guztiek haien ahotsa hobeto entzunarazteko antolatu
tako jarduerak diseinatzerakoan, hala nola espazioaren erai
kuntzan zuzenean parte hartzeko aukera hobea emango duen 
partehartze espazio bat sortzeko oinarriak jartzea izango da 
ekintza berezi horren helburua. Horren guztiaren helburua ere 
bada gazteek haien aisialdia era osasuntsu eta aberasgarrian 
eraikitzen laguntzea.
Ekintza 11 urtetik 17 urtera bitarteko gazte guztientzat irekita 
dago, ohiko erabiltzaileak izan ala ez.
Jarduera antolatzeko Gaztelekuak LEINNeko (Lidergo Ekint
zailea eta Berrikuntza) ikasketak eginda dituzten Amaia Gil eta 
Jokin Jauregizar (Getxo) eta Ainhoa Garayo (Laudio) gazteen la
guntza profesionala izango du.
Argibideak: tel.: 944660356 eta posta elektronikoa:  gauegungaz
telekua@getxo.eus 

•  San Isidro: Maia tzak 11, 12, 13 eta 15.
•  Zubilleta: Ekainak 22, 23 eta 24.
•  Andra Mari: Ekainak 23.
•  Neguri: Uztailak 6, 7 eta 8.
•  Santa Ana: Uztailak 20, 21 eta 22.
•  Paellak: Uztailak 22.

•  Algorta: Uztailaren 28tik 31ra.   
•  Romo: Uztailak 29 eta abuztuaren 

1etik 5era.
•  Portu Zaharra: Abuztuaren 11tik 14ra.
•  Ama Mesedeetakoa: Irailak 21, 22 eta 23.
•  San Martin: Azaroak 9, 10 eta 11.

2018ko JAIAK

Zinegoak Nazioarteko gaylesbotrans 
Zinemaldiaren hedapena

Azken 14 urteetan egin den bezala, 
aurten Udalak Zinegoak Nazioar
teko Gaylesbotrans Zinemaldiaren 
Hedapenarekin kolaboratuko du 
berriro ere, Udal Gazteria Zerbi
tzuaren bitartez. Hegoak elkar
teak antola tzen du zinemaldia. 
Azken edizioetan bezala, aurten 
ere nerabe eta haurren tzako edu
ki bereziak prestatu dira. Beraz, 
aurten, berariazko proiekzio ba
tez gainera, Ge txoko Hedapenak 
Algortako GauEgun gaztelekuan 
emango den nerabeen tzako saio 
berezi bat eta Kukupraka ludo
tekan izango den ipuin kontalari 
bat ere ekarriko ditu. Hartara, aur
tengo hedapenak, bai formatu bai 
eduki aldetik, ikusle guztien tzat 
irekia izango da.
Aurtengo programa honako egun 
hauetan egingo da:

Algortako Kultur E txea
Mar txoaren 15ean, osteguna, 
20:0021:30h., Porcupine Lake (Ka

nada) luzemetraiaren emanaldia. 
Jende guztiaren tzat irekia.

GauEgun gaztelekua
Mar txoaren 16an, ostirala, 18:00
19:00h., Pria (Indonesia), Taylor 
(Brasil), Little Potato (EEBB), Tarde 
para el recreo (Euskadi) eta Prince-

sa de hielo (Espainia) film laburren 
proiekzioa. Bakarrik 11 urtetik 
17ra arteko gazteen tzat.

Kukupraka ludoteka
Mar txoaren 12an, astelehena, 18:00
19:00h., Ipuinkontalariak, ludote
kako bazkide diren umeen tzat.

Que tzal ibilbidean oinarri tzen da proiek tua eta Euskal Herriko hainbat tokitatik ibiliko da

16 eta 17 urteko gazte euskaldunek Euskarabenturan 
parte hartu ahal izango dute uztailean 

2018ko uztailean Euskal Herri 
osoko lurraldeak zeharkatuko 
ditu gazteek osatutako espedi
zioak, EuskarAbentura elkartea
ren eskutik. Done Jakue bideak ja
rraituz eta Unescok izendatutako 
gizateriaren ondareetatik iga
roaz, 16 eta 17 urteko 120 gaztek 
esperien tzia hau bizi tzeko aukera 
izango dute.

Ruta Que tzal izandakoan inspi-
ratuta eta ibilbidea
Ruta Que tzal izandakoak inspira
tuta sor tzen da EuskarAbentura, 
eta 16 eta 17 urteko gazteei dago 
zuzenduta, hau da, 20012002 ur
tean jaiotakoei. Espedizio taldea 
7 lurraldetako eta diasporako 
gazteek osatuko dute eta doakoa 
izango da, euskara dakien edozein 
gaztek parte har tzeko aukera izan 
dezan, edozein duelarik jatorria.
Elkarteak azaldutakoaren ara
bera, espedizioa uztailaren 1ean 
abiatuko da Mauletik, eta Done 
Jakue bidearen ibilbide Fran tsesa 
jarraituz, Donibane Garazi eta 
Iruñatik igaroko da Vianaraino. 
Bertatik autobus batek Donemi
liaga Kukulara eramango ditu 
abenturazaleak, non orain arte 
aurkitu diren euskarazko idazki 
zaharrenak ikusi ahal izango di
tuzten. Handik Añana Ga tzagara 
igo eta Barnealdeko bidea kon
trako noran tzan egingo da Iru
neraino. Trenez Baionara igo 
eta handik Kostaldeko 
ibilbidetik jarraituko 
da, Kantauri kostal
de guztia zeharka
tuz, Bizkaia Zubian 
amai tzeko, uztai
laren 31n. Espedi
zioa Euskal Herrian 
koka tzen diren Unes
cok izendatutako giza

teriaren ondare guztietatik pasako 
da: Done Jakue bidea, Santimami
ñeko kobazuloak, Ekaingo leizeak 
eta Bizkaia Zubia.

Izenemateak
Parte har tzeko gazteek motibazio 
gutun bat eta lan bat bidali behar
ko dituzte. Lana egiteko hurren
go hiru gai orokor daude auke
ran, era librean interpretatu ahal 
direnak: Euskara eta zure herria, 
Euskara eta emakumeak, eta Euska-
ra eta i tsasoa. Talentu ezberdineko 
gazteak erakar tzeko, elkarteak 

bost motako lanak jasoko 
ditu, hau da, historikoa, 

literarioa, plastikoa, 
musikala eta ikus
en tzunezkoa. 
Izena emateko epea 
mar txoaren 18an 
amaituko da, eta 

apirilaren 16an argi
taratuko da abenturan 

parte hartuko duten 120 

gazteen zerrenda.
EuskarAbentura behar soziolin
guistiko batetik sor tzen da.  “Eus-
kararen ezagu tzak gora egiten du, bai-
na bere erabilerak ez”, nabarmendu 
dute antola tzaileek eta horregatik 
euskararen erabileran eragiteko 
beharra sentitu dute, gazte jen
dearen artean batez ere. Horrez 
gain, EuskarAbenturak
baditu beste helburu ba tzuk: eus
kal lurraldearen ezagu tzan sakon
tzea, gazte euskaldunen sare bat 
osa tzea eta, antola tzaileen ustez, 
positiboak diren beste balore 
transber tsal ba tzuk transmiti tzea, 
hala nola, bizikide tza, ingurume
naren errespetua, genero berdin
tasuna, bizi ohitura osasun tsuak... 
Eta, batez ere, gazte horiek gero, 
bakoi tza bere inguruan, abenturan 
zehar jasotako guztiaren zabal
tzaile izatea.
Espedizioari eta lanei buruzko 
informazio gehiago: www.eusa
rabentura.eus  

Porcupine Lake

Tarde para el recreo


