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Nabarmentzekoak

> “Zinegoak” Nazioarteko Gaylesbitrans Zinemaldiaren 
filmak Getxon

> Izenematea Aste Santuko Bapiruke kolonietan
> Inskripzioak 2019ko Udalekuetan 



Hilak 9, larunbata: IRTEERA: KNS INDOOR (BASAURI)
Hilak 12, asteartea, 14, osteguna, eta 17, igandea:  
TAILERRA: ZINEGOAK PROIEKZIOAK
Hilak 16, larunbata: SUKALDARITZA: ESPAGETIAK
Hilak 19 eta 26, astearteak, 21 eta 28, ostegunak, eta 30, 
larunbata: TAILERRA: MARRAZTU ZURE YOUTUBER GOGOKOENA
Hilak 22, ostirala: TAILERRA: DROGAK
Hilak 24, igandea: IRTEERA: PIKNIK

Hilak 8, ostirala, 12, asteartea, eta 21 osteguna:  
EMAKUMEAN NAZIOARTEKO EGUNA
Hilak 9, larunbata: MAKILLAJE ETA KARAKTERIZAZIOA:  
FANTASIA
Hilak 12, asteartetik, 17, igandera arte:  
ZINEGOAK HEDAPENAK: LUMAZ HARRO
Hilak 15, ostirala: JOLASA: PASAPALABRA
Hilak 16, larunbata: KUKUPRAKA LUDOTEKA BISITAN:  
FUTBOLIN TXAPELKETA
Hilak 17, igandea: JOLASA: GINKANA
Hilak 23, larunbata: IRTEERA: LASERGUNE
Hilak 27, asteazkena: TAILERRA: GORA BIHOTZAK!

16 eta 17 urteko sei gaztek parte hartu dute Giza Eskubide eta Ingurume-
nari buruzko Tailerrean; Romoko GureGune Gaztelekuan egin da eta Za-
balketa GKEak eman du. Tailerrean, gure hurbileko ingurugiroari (Getxoko 
eta inguruetako berdeguneak) nola eragiten diogun aztertu zen; txapak 
prestatu ziren eta bideo bat ere egin zen txotxongiloekin, kontzientziazio 
ekintza gisa: txotxongiloak, dekoratuak eta kontatu nahi zuten ipuinaren 
testuak gazteek beraiek prestatu zituzten. “Ekintza hauei esker sortzen 
dugun zabor kopuruaz eta ingurugiroa garbi mantentzeak dakarrenaz 
gehiago jabetu ahal izan gara. Horregatik, bideoa grabatu dugu, natura 
zaintzeaz arduratu ezean egon daitezkeen ondorioei buruz kontatzen du-
gun istorioarekin. Horrela, bideoa partekatu eta gure inguruko pertsonak 
kontzientziatu ahal izango dugu”, aipatu dute tailerrean parte hartu duten 
gazteek.

Giza Eskubide eta ingurumenari 
buruzko Tailerra

Azken 15 urteetan egin den 
bezala, aurten ere Zinegoak 
Bilboko Nazioarteko Gayles-
bitrans Zinemaldiaren Heda-
penarekin kolaboratuko du 
Udalak, Gazteria Zerbitzuaren 
bitartez. Hegoak elkarteak an-
tolatzen du zinemaldia. Azken 
edizioetan bezala, aurten ere 
nerabe eta haurrentzako eduki 
bereziak prestatu dira. Beraz, 
aurten, Hedapenak Algorta 
eta Romoko Gaztelekuetan 
emango den nerabeentzako 
saio berezi bat eta Kukupraka 
ludotekan izango den ipuin 
kontalari bat ekarriko ditu. 
Hartara, aurtengo hedapena, 
bai formatu bai eduki aldetik, 
ikusle guztiei irekia izango 
da. Halaber, aurten saio irekia 
Romoko Kultur Etxe berrian 
emango da.
Aurtengo programa honako 
egun hauetan egingo da:
GauEgun gaztelekua (Algorta)
Martxoaren 15ean, ostirala, 
18:00-19:00h, Turn it around 
(Herbehereak), Bathroom rules 
(Kanada), Something about Alex 
(Herbehereak) eta Would you 
look at her (Mazedoniako Erre-
publika) film laburren emanal-
dia. Bakarrik 11 urtetik 17ra 
arteko gazteentzat.
GureGune gaztelekua (Romo)
Martxoaren 17an, igandea, 
18:00-19:00h, GauEgun gazte-
lekuan proiektatuko diren film 
labur berdinak eskainiko dira. 
Bakarrik 11 urtetik 17ra arteko 
gazteentzat.
Romo Kultur Etxea
Martxoaren 26an, asteartea, 

Aste Santuko kolonietan izena 
emateko epea zehaztuta dago 
honenbestez, Bizarra Lepoan el-
karteak Udalaren laguntzarekin 
antolatuko dituenak. 5 eta 12 
urte bitarteko gaztetxoei daude 
zuzenduta koloniak eta apirila-
ren 15, 16, 17, 23, 24, 25 eta 26an 
antolatuko dira Algortako Juan 
Bautista Zabala eta Romo herri 
ikastetxeetan.
Inskripzioak martxoaren 11 eta 
12an egin ahal izango dira aipa-
tutako elkartearen bazkide di-
ren umeentzat, eta martxoaren 
13 eta 14an gainontzekoentzat. 
Lehenengoei dagokienez, 50€ 
ordaindu beharko dute eta bi-
garrenek 65€. Oinarrizko erren-
ta jasotzen dutenek, berriz, 20€ 
ordainduko dute, baina derri-
gorrez Foru Aldundiaren egiaz-
tagiria eta NANaren fotokopia 
aurkeztu beharko dute.
Interesdunentzako ordute-
gia, honako hau da: egune-
ro 10:00etatik 13:30era (11 eta 
13an arratsaldean ere, 16:30etik 
18:00etara). Laboral Kutxako 
abonu-agiria, Osakidetzaren 
fotokopia eta izenemate-orria 
eraman behar dira. Argibide 
gehiago: tel.: 94 491 03 87, info@
bizarralepoan.eus eta www.bi-
zarralepoan.eus. 

“Zinegoak” Nazioarteko Gaylesbitrans 
Zinemaldiaren filmak Getxon

* Antonio Gala Fundazioaren 18 beka, artista gazteen sortze lana 
sustatzeko; 18 eta 25 urte bitarteko gazteak behar dira izan, norbe-
re diziplinan (ipuin-kontaketa, poesia, antzerkia, musika konposizioa, 
pintura, eskultura, arkitektura…) etorkizun handiko ibilbidea dutenak. 
Eskaerak aurkezteko epea martxoaren 31ra arte dago zabalik. Be-
karen barne dago egonaldia Fundazioan (Kordoba), 2019ko urritik 
2020ko maiatzera arte. Argibide gehiago: tel.: 957 487 395, info@
fundacionantoniogala.org eta www.fundacionantoniogala.org

*2019ko ikertzaile Gazteen Lehiaketa.  Gaztea zara eta ikertzea 
atsegin duzu? 15 eta 20 urte bitartekoa bazara, hitz egin ezazu zure 
ikastetxearekin eta anima zaitez eta parte hartu. Deialdia laster irekiko 
da. Argibide gehiago:  http://www.injuve.es/conocenos/noticia/certa-
men-de-jovenes-investigadores-2019
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19:00-20:30h, Malik (Frantzia), 
Manicure (Iran), Carlito se va 
para siempre (Frantzia, Espai-
nia, Peru), Besooye ranginkaman 
(Into the rainbow) (Iran), Après 
le silence (Belgika) eta Other-
land (Herbehereak). Publiko 

guztientzat, sarrera dohainik. 
Kukupraka ludoteka
Martxoaren 11n, astelehena, 
18:00-19:00h, Ipuin-konta-
lariak,  ludotekako bazkide 
diren 5 eta 6 urte bitarteko 
umeentzat.

* Inskripzioak 2019ko Udalekuetan. Foru 
Aldundiak 2019ko udako Udalekuetan izena emateko epea zabal-
duko du martxoaren lehenengo hamabostaldian (edizio hau ixtera-
koan oraindik zehaztu gabe zegoen eguna), 7 eta 13 urte bitarteko 
umeentzat. Ohikoa denez, 7 eta 10 eguneko egonaldiak aurreikus-
ten ditu egitasmoak, uztailean eta abuztuko lehen hamabostaldian, 
Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako hainbat tokitan. Izene-
mateak, www.bizkaia.eus/udalekuak webgunearen edo Gazte Bu-
legoaren (Tangora Etxea, Algortako etorbidea. Tel.. 94 466 03 53) 
bitartez ezagutaraziko diren egunetan egin ahalko dira.  

W A N T E D

18 ETA 30 URTE ARTEKO 
 

GAZTEENTZAKO IDEIA LEHIAKETA
CONCURSO DE IDEAS PARA 
JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS 

www.getxo.eus/gazteriaOINARRIAK •
 

BASES

10.000 €  hasta
de recompensa arteko saria

Ahora, puedes PRESENTAr 
TUS IDEAS en cualquier 
momento DEL AÑO

Ahora, puedes PRESENTAr 
TUS IDEAS en cualquier 
momento DEL AÑO

Algortako gaztelekuaren programazioa

Romoko gaztelekuaren programazioa


