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Sarrera

2013an Kultur Etxearen egitarauak
kalitateari eta aniztasunari eman die
lehentasuna, adin eta gustu desberdinetako
publikoaren eskaerei erantzunez.
Getxoko kultur eskaintza erabat finkatuta
dago, izan ere hainbat ekitaldik edizio
asko bete dituzte. Iaz 343.000 lagun baino
gehiagok parte hartu zuten Kultur Etxeak
antolatutako ekitaldietan eta kopuru honek
argi erakusten du egitaruak jendartean duen
harrera.
Musika, antzerkia, dantza, artea, artisautza,
komikia edota zinemari lotutako ekitaldiak
antolatzen dira Getxon. Gure helburua ez
da kultura gune itxietan soilik bultzatzea,
herrian zehar ere zabaldu nahi dugu,
kalea urteko kultur eskaintzarentzat, beste
agertoki bat bihurtuz.
Kultura egitarauaren ikuskizun nagusiak,
udako musika jaialdiek osatzen dute;
uztailean egiten den Jazzaldia, Blues eta Folk
jaialdiekin batera, Getxon bakarrik ez, baita
Bizkaian ere kultura ekitaldi nagusiak dira.
Musika eskaintzaren barruan, Habanera
Jaialdia, Kontzertu Klasikoak, eta Folklore
Jailadia ere kontuan hartu behar dira. Guzti
honek eskaintza zabala osatzen du era
guztietako gustuentzat.
Azoka eta erakusketak ere nabarmendu
behar dira Getxoko kultura eskaintzan.
Eskulangintza Azoka, arlo honetako hitzordu
inportanteena dugu Euskal Autonomia
Erkidegoan eta estatu mailan ere ez da
atzean gelditzen. Bestalde, Komiki Azokaren
hamabigarren edizioa egin zen, izugarrizko
arrakasta lortuz, eta Manga Azokak bigarren
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Sarrera

edizioa bete zuen. Getxoarteren itzulera ere
aipatu behar da, formato berria izan zuen
iaz eta hilabete osoan arte berriena eraman
zuen Getxoko merkatal eta ostalaritza
guneetara.
Guzti honekin batera, Kultur Etxeak beste
ekitaldi asko ere antolatu zituen; “ Gaurik
Laburrena” (zinegile gazteak egiten dituzten
laburmetraiak ikusten dira), Antzerki
Jardunaldiak, bertsolaritza, baita Erregeen
Desfilea, San Lorentzoko Azoka eta Agate
Deuna Koru Jaialdia ere.
Jaialdi eta ekitaldi nagusiak, eguneroko
ekimenekin osatzen dira, erakusketak,
zinema zikloak, kontzertuak, tailerrak,
ikastaroak eta abar. Guztiak Kultur Etxeak
antolatuta edo laguntzaile moduan parte
hartzen du eta beti Getxoko kultura
aberastasuna sustatu nahian.
Udal Liburutegiek egiten duten lana ere
ezin dugu ahaztu. Ez bakarrik San Nikolas,
Villamonte eta Gobelako zentroetan egunero
egiten dutena, baita irakurketa bultzatzeko
antolatzen dituzten ekitaldi eta ekimenak
ere: Liburu Azoka, ipuin kontaketak
(Kontularien Kluba, Ipuinaren ordua...),
Liburu solidarioaren Azoka, literatura
hiltzaldiak eta abar. Guztira 314.000 lagunek
erabili zituzten liburutegiak edo hartu zuten
parte eurek antolatutako ekitaldietan.
Kultur Etxearen menpe dagoen Udal
Euskaltegiak lan ikaragarria egiten du
urte osoan zehar, pertsona nagusiak
euskalduntzen eta alfabetatzen. Euskararen
normalkuntzan ere lan handia egiten du,
ikasturteko klaseetan, ikastaro trinkoetan
baita talde bereziekin lanean ere.
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Sarrera

Kultur Etxeak beste zerbitzu garrantzitsua
ere eskaintzen du, herriko talde eta elkarteei
bilera gelak utziz, euren jarduerak aurrera
eraman ditzaten.
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Presidentearen
agurra
Koldo Iturbe Mendilibar
Kultura, Hezkuntza, Euskara eta
Gazteria zinegotzia
2012-2016 Kultura Plan Estrategikoak dioen
bezala, “kultura Getxoko ezaugarria da”.
Gure herriari lotutako funtsezko osagaia da,
are gehiago esango nuke, ezin da kultura
ekitaldi gabeko Getxo ulertu eta alderantziz,
ulertezina da Getxon kultura ekitaldiren bat
ez egitea.
Kulturaren ibilbidea luzea da gure herrian,
bai denborari dagokionez, baita zenbakiari
dagokionez ere. Izan ere, kultura ekitaldiak,
urte osoan zehar egiten dira eta horren
ezaugarriak kalitatea, hurbiltasuna eta
aniztasuna dira, eta etorkizunean, ekitaldiek,
merezi dituzten azpiegiturak izango dituzte
Getxon: Getxo Antzokia eta Erromoko Kultur
Etxea.
Musika da, zalantzarik gabe, Kultur
Etxearen oinarrizko jarduera, baina ez
bakarra. Horregatik saiatzen gara jende
kopuru handienera ailegatzen, bai ikuskizun
garrantzitsuekin baita txikiekin ere, baina
beti ere herritarren parte hartzea kontuan
hartuta. Garrantzitsua da guztio honako
hau barneratzea: kultura guztion artean eta
guztiontzat sortu, zabaldu, eta azaldua izan
behar dela.
Ez ditut ahaztu nahi, Kultur Etxean
diharduten langile bikainak, eurak bait dira
Getxoko kultura eskaintza posible egiten
dutenak ezta ekimen pribatua eta herriko
elkarteak ere. Honek guztiak argi erakusten
du Getxo, bizirik dagoen herria dela,
eraberritu eta errealitate berrietara egokitu
nahi duen herria.
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Zenbakiak

Kultur Etxeak antolatutako ekitaldiak
Ekitaldia
Jaialdiak eta Jardunaldiak Jazzaldia

Bertaratuak (pertsona)
10.000

Blues Jaialdia

2.843

Folk Jaialdia

26.251

Habanera Jaialdia

6.000

Folklore Jaialdia

2.954

Kontzertu Klasikoak

615

Aste Korala

1.243

‘Emakumeak musikan’ Jaialdia 500
Antzerki Jardunaldiak
Azokak, Aretoak Komiki Azoka
eta Merkatuak

24.000

Manga Azoka

10.000

Getxoarte

10.040

Eskulagintza Azoka

29.376

San Lorentzoko Azoka

19.000

Gabonak Getxolandia

100.000

Erregeen desfilea

28.300

Gabonak Kultur Etxeetan

137

Programazio Iraunkorra Antzerkia

GUZTIZKOA bertaratuak

2.179

4.967

Musika

9.786

Dantza

3.775

Erakusketak

36.060

Zinema

9.166

Tailerrak eta ikastaroak

617

Bertsolariak

1.415

Bestelakoak

3.538
343.762
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Udal liburutegiek antolatutako ekitaldiak
Ekitaldia

Bertaratuak (pertsona)

Liburu Azoka

21.117

Letren Terrazak

38.099

Liburu Azoka Solidarioa

8.000

Errumaniari buruzko jardunaldiak 8.908
Ipuin-kotaketak

3.215

Literatura hitzaldiak

131

Poesia errezitaldia

55

Liburu aurkezpenak

102
228

GUZTIZKOA bertaratuak

343.762
Taldeei, elkarteei, etab. lagatzeak
Gunea

Bertaratuak (pertsona)

Algorta

8.802

Romo

12.848

GUZTIZKOA bertaratuak

21.650
Jarduera mota

Ekitaldi kopurua

Kontzertuak/musika

87

Antzerkia

33

Zinema

60

Erakusketak

49

Dantza

9

Tailerrak eta ikastaroak

35

Bertsolariak

4

Hitzaldi / Konferentziak /

5

/Mahai inguruak

GUZTIZKOA ekitaldiak

Liburu aurkezpenak

8

Ipuin-kontaketak

36

Ekitaldi handiak

57

Bestelakoak

4
387
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Jaialdiak eta
Jardunaldiak

Jazzaldia

Getxoko XXXVII. Nazioarteko
Jazzaldia

Uztailaren 3tik 7ra

10.000 ikusle

Agertokiak :

Algortako Biotz Alai Plaza
Algortako Geltokia Plaza
Algortako The Piper’s Irish Pub

Sarreren
prezioa:

Emanaldi nagusiak soilik ordaintzen
dira ( prezioak ez dira beti berdinak).
Abonamenduak daude eta prezio bereziak
egiten zaizkie gazte eta jubilatuei. Gainera,
akordioak daude jazz klubekin eta hainbat
talderekin.

Nazioarteko Jazzaldia, musika arloan
Getxon egiten den ekitaldi errotuena da,
eta Donostia eta Gasteizekoekin batera,
“Jazz Euskadi” zirkuito ezagun eta famatua
osatzen du.
37 urte hauetan Jazzaldian egon dira,
besteak beste, Manhattan Transfer, Paco
de Lucía, John MacLaughlin, McCoy Tyner,
Michel Camilo, Chano Domínguez, Paquito
D’Rivera, Chucho Valdés, Wynton Marsalis
eta Al Di Meola.
Jazzaldiak gazteen aldeko apustu berezia
egiten du, Talde Lehiaketaren bidez.
Lehiaketa honetan Europa osotik etorritako
talde gaztek hartzen dute parte. Era berean
“Hirugarren Milurtekoa” atalak, ibilbide
arrakastatsua duten artista eta taldeak
hartzen ditu.
2013. urteko edizioan, Getxoko Jazzaldiak
kalitatea eta aniztasuna eskeini zituen.
Emanaldi nagusietan hartu zuten parte
Ignacio Berroa perkusionistak, Stacey
Kent kantariak, Al Di Meola gitarra-jotzaile
handiak, Gonzalo Rubalcabak pianojotzaileak eta Wynton Marsalis tonpeta-
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Jazzaldia

jotzaile famatuak (azken hori, Jazz At
Lincoln Center Orchestraren aurrean).
Zenbait emanalditan sarrerak agortu ziren.
Talde Lehiaketako finalean, Txekiar
Errepublikako, Danimarkako eta Poloniako
taldeek hartu zuten parte. Banda irabazlea
Pernal/ Szkil Quintet izan zen, Poloniakoa,
hain zuzen ere. “Hirugarren Milurtekoa”
atalak, ere aniztasun handia eskaini zuen
eta Stromboli, De Beren Gieren eta Nomadic
Nature talde gazteek hartu zuten parte.
Era berean talde helduagoak ere izan ziren
atal horretan, Itxaso González kantariaren
boskotea, Joaquín Chacónen Promenade
hirukotea, eta Gonzalo Tejada eta Jo Krause,
besteak beste.
Jazzaldiaren eskaintza The Piper’s Irish
Pubeko jam sessions-ekin osatu zen. Bertan,
emanaldi nagusiak amaitu ondoren, giro
lasaiagoan, inprobisatutako jazza eskaini
zen.

Jazzaldia

GETXOKO XXXVII .NAZIOARTEKO
JAZZALDIA
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Blues

Getxoko XXV. Nazioarteko
Blues Jaialdia

Uztailaren 18tik 20ra

2.843 ikusle

Agertokiak:

Algortako Biotz Alai Plaza
The Piper’s Irish Pub

Sarreren
prezioa:

6€

Bluesa, Soula, Rythm&bluesa, dub soinuak
eta erritmo elektronikoak entzun daitezke
artista eta taldeen kalitatea ezaugarri
moduan duen nazioarteko jaialdi honetan.
Getxo & Bluesa, estilo anitzak erakusteko
eszenatoki paregabea da.
Getxon egon dira, besteak beste, Eric
Sardinas, Koko Taylor, John Mayall, Otis
Grand, Ike Turner, Coco Montoya, Eddie
“The Chief” Clearwater, Bobby Rush,
Deborah Coleman, Dr. Feelgood, eta Elvin
Bishop.
Azken edizioan, Sharrie Williams “rockin’
bluesaren printzesak” zabaldu zuen. Artista
horrek hainbat erregistro ditu eta Koko
Taylor, Aretha Franklin, Tina Turner eta Etta
Jamesen doinuek izan dute eragina bere
musikan, beste batzuren artean.
Emakumezko beste ahots izugarri bat
entzuteko aukera ere izan zen, Dana
Fuchsen saioan, izan ere gaur egun
etorkizun handienetako kantaria da.
Emanaldian “Bliss Avenue” Getxoko jaialdira
etorri baino pixkat lehenago estreinatutako
disko berriko gaiak abestu zituen.
Jaialdia, musikaren munduan mitoa den
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Charlie Musselwhite harmonika-jotzaileak
itxi zuen. Musselwhite da, hain zuzen ere,
musikan gailurrera iritsi den bluesman
zuri bakarrenetakoa, 20 disko baino
gehiago argitaratu ditu eta W.C. Handy
14 sari irabazi ditu, blues munduko sari
inportanteena.
Los Brazos, bertako taldeak osatu zuen
programazioa.Gainera, Jaialdiak 25urte
betetzen zituela eta, Algortako Kultur Etxeak
erakusketa antolatu zuen eta kartel, argazki,
prentsa artikulu eta beste hainbat agiriren
bitartez Jaialdiaren historia erakutsi zen.

Blues

Getxoko XXV. Nazioarteko Blues
Jaialdia
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Folk

Getxoko XXIX. Nazioarteko
Folk Jaialdia

Irailaren 5etik 8ra

26.251 ikusle

Agertokiak:

Areetako Geltokia Plaza
Areetako Geltokia Plazaren ondoko
aparkalekua

Sarreren
prezioak:

10-15€ ( abonamenduak 35€). Prezio
bereziak jubilatu eta gazteentzat...

Erroko musika da Nazioarteko Folk Jaialdiko
protagonista. Jarduera horretan, planetako
leku desberdinetako musika aberastasuna
erakusten da. Gainera, jaialdiak, kultura
desberdinetako plataforma izan nahi du.
Nazioarteko Jaialdian parte hartzen dutenen
jatorria, musika estiloak bezain anitza da.
Getxotik pasa direnen artean aipatzekoak:
The Oyster Band, Ladysmith Black
Mambazo, Xabi Aburruzaga, Mahala Rai
Band, Cheikha Remiti, Olodum, Orchestre
National de Barbés, Malkit Singh, Alkistis
Protopsalti, La Volée d’Castors, Touré Kunda,
Papa Wemba, The Chieftains, Oskorri, Oreka
TX, La Bottine Souriante, Salif Keita, Dulce
Pontes...……
Iaz Getxon izan ziren Kepa Junkera, Budiño,
gaita-jotzailea, Clannad talde beteranoa,
Yacine & The Oriental Groove konbo
mediterraneoa eta gonbidatutako hainbat
artistekin batera ikuskizuna aurkeztu
zuen Kukai dantza taldea. Arratsaldeko
kontzertuetan, Munduko Terraza eta haur
kontzertuetan, Thalassa, Mariachi Imperial,
Ana Alcaide, Tazzuff, bertako Dead Bronco
taldea, Binéfarreko Titiriteroak eta Garik
hartu zuten parte. Ezin ahaztu, urtero

11

milaka lagun batzen dituzten kaleko banden
kalejirak.
Nazioarteko Folk Jaialdia ez da musika
soilik. Izan ere, beste hainbat ekitaldi
antolatzen dira, bereziki kulturen arteko
eta ohitura desberdinen arteko errespetua
eta arrazakeriaren kontrako balioak
areagotzeko. Aipatzekoak dira, Gune
Solidarioa, hainbat Gobernuz Kanpoko
Erakunderekin antolatutako ekimena, euren
lana ezagutarazteko; Munduko Artisautza
azoka, jendeak herrialde desberdinetako
artisautza lanak erosi ahal izateko eta,
Munduko Terraza, Getxoko Etorkinen
Plataformarekin batera antolatuta, hainbat
herrialdeetako jakiak dastatzeko.

Folk

Getxoko XXIX. Nazioarteko Folk
Jaialdia
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Habanera

Getxoko XXVII. Habanera eta
Itsas Abesti Jaialdia

Irailaren 13tik 15era
Agertokia:

Areetako Geltokia Plaza

Sarreren
prezioa:

Doakoa

6.000 personas

Habanera eta Itsas Abesti Jaialdia, gure
herrian harrera onenetarikoa duen
ikuskizuna da eta Getxoko musika jaialdien
zikloa ixten du. Hiru kontzertuak jendez
beteta egon ziren.
Hogeita zazpigarren edizioan, Lleidako
Boira taldeak, habanerak eta itsas abestiak,
usadiozko eta kantu herrikoiekin elkartzen
dituen Mestre D’Aixa taldeak eta Getxoko
tradizio handienetako Biotz Alai abesbatzak
hartu zuten parte. Azken talde horrek
habanera eta itsas abesti errepertorio zabala
interpretatu zuen.
Gainera, jendeak, Itsas Azoka ikusteko
aukera ere izan zuen jaialdiko leku berean.
Bertan itsasoarekin lotutako jakiak eta
artikuluak erosteko beta izan zuten
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Habanera

Getxoko XXVII. Habanera eta itsas
Abesti Jaialdia

Folklore

XXIX. Nazioarteko Folklore
Jaialdia

Uztailaren 21etik 23ra

2.954 ikusle

Agertokia:

Algortako Biotz Alai Plaza

Sarreren
prezioa:

Doakoa

Getxoko Nazioarteko Folklore Jaialdia
ezezagunak zaizkigun musika, dantza, jantzi
eta ohituretara hurbiltzeko une aproposa
da, baita gureak gogorarazteko ere.
2013.urtean Jaialdian Kanadako, Turkiako
eta Getxoko hiru taldek hartu zuten parte.
Atzerritik etorritako taldeak, gainera,
hain ezaguna den Portugaleteko Folklore
Jaialdian ere izaten dira, beraz kalitateta
ziurtatuta dago.
Jaialdia bertako Itxartu taldeak zabaldu
zuen. Hurrengo egunetan, Ensemble
Folclorique McKinaw taldeak Quebeceko
folklore aberatsa hurbildu zuen Getxora eta
Turkiako Gökmeydan Halkoyunlari taldeak
herrialde horretako eskualde guztietako
folklorea erakutsi zuen, nahiz eta ibilbide
laburreko taldea izan.
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Folklore
XXIX. Nazioarteko Floklore Jaialdia

Kontzertu
Klasikoak
XXVIII. Kontzertu Klasikoak

Martxoaren 2an, 9an eta 16an

615 ikusle

Agertokia:

Areetako Andres Isasi Musika Estola

Sarreren
prezioa:

8€ ( abonamendua:20€)
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Joan zen urtean kontzertuak, martxoko
lehen hiru larunbatetan izan ziren, hilaren
2an, 9an eta 16an, hain zuzen ere. Helburua,
zaleei erraztasun haundiagoa ematea
musika klasikoaz disfrutatzeko.
Zikloa Fretwork Quintet biola taldeak
zabaldu zuen. Talde britainiar honek mundu
zabaleko eszenatokietan jo du Ingalaterrako
musika, zango-biola erabiliz. Bigarren
ekitaldian, ikusleek Errumaniako AndaLouise Bogza sopranoaren ahots paregabea
entzuteko aukera izan zuten. Soprano honek
1994. urtean Vienako Nazioarteko Kantu
Lehiaketa irabazi zuen. Zikloa Getxoko
Miguel Ituarte piano-jotzaileak itxi zuen.
Artistaren errepertorioa oso zabala da
eta Bachekin hasi eta gaur arteko musika
menperatzen du.
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Kontzertu
Klasikoak
XXVIII.Kontzertu Klasikoak

Aste Korala
Getxoko XXXIII. Aste Korala

Urriaren 28tik 30era

1.243 ikusle

Agertokia:

Algortako El Redentor Eliza

Sarreren
prezioa:

Doakoa

Udazkena ailegatzen denean, udako
jaialdiek, musika lasaiagoari ematen diote
aukera. Izan ere, urrian gure herrian,
Aste Korala egiten da eta urtero herrialde
desberdinetatik etortzen dira taldeak.
Joan zen urtean parte hartu zuten Carmina
Children’s Choir umeen abesbatzak, Tallinn
Boys Choirek, Estoniako umeen abesbatzak
eta Asiako The Indonesia Choir taldeak. Hiru
abesbatza hauek nazioarteko lehiaketetan
sariak irabazi dituzte eta gainera Tolosako
Nazioarteko Lehiaketan ere parte hartu
zuten.
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Aste Korala

Getxoko XXXIII. Aste Korala

Emakumeak
musikan
XIII. “Emakumeak musikan”
Jaialdia

Apirilaren 13an eta 14an

500 ikusle

Agertokia:

Andrés Isasi Musika Eskola

Sarreren
prezioa:

Doakoa

Joan zen urtean Getxok “Emakumeak
musikan” jaialdiaren beste edizio bat
egin zuen, izen bereko elkartearekin
batera antolatuta eta emakumezkoak
musikagintzan bultzatzeko asmoz.
Jaialdian Elena Montaña mezzosopranoak
eta Pilar Rius gitarra-jotzaileak osatzen
duten bikoteak hartu zuen parte, baita
Musikeneko ikasle talde batek ere. Gainera
mahai-inguru bat ere egin zen.
“Emakumeak musikan” elkarteak aldiero
antolatzen ditu emanaldiak eta hitzaldiak
emakumezkoek musikagintzan egiten duten
lana ezagutzera emateko. Gainera, elkarteak
ikerketa lana ere egiten du eta antzina nahiz
gaur egun emakumezkoek egiten duten
musika katalogatu egiten dute.
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Antzerki
Jardunaldiak
Getxoko XXXI. Antzerki
Jardunaldiak

Urriaren 12an, 13an, 19an eta 20an

2.179 ikusle

Agertokiak:

Areetako Andres Isasi Musika Eskola
Algortako Geltokia Plaza

Sarreren
prezioa:

10 / 8 € ( nagusientzako muntaiak )
4 €( umeentzako muntaiak)

Eszenako xarma urtero itzultzen da Getxora,
Antzerki Jardunaldien bidez, izan ere euskal
antzerkiarentzat erakusleiho ezin hobea da.
Iaz zortzi antzerki-lan programatu ziren,
euskaraz eta gaztelaniaz eta horietatik
bost umeei zuzendutakoak izan ziren, bi
nagusientzat eta bat adin guztientzakoa.
Antzezlanak bi eszenatokitan antzeztu ziren.
Nagusientzako antzerkiak “Terapias”
eta “Emaztegaiaren semea” izan ziren.
Lehenengoa obra maitasuna, sexua eta
psikoanalisiari buruzko komedia zen;
bigarrena, berriz, osoko krisian sartuta
dagoen gizonezko bati buruzko ikuskizuna.
Elkarrizketa dramatikoekin batera, umore
bizia tartekatzen zen antzerkian.
Umeek, 3 kale ikuskizun ez gozatzeko
aukera izan zuten: “Hankapalu” eta
piraten abenturak, “Txarlestrup” zirku
ikuskizuna eta “Txangoa” pailazo obra.
Gainera txotxongilo muntaiak ere egon ziren
“Bueltaka” eta “Katilukadak”, alegia.
Azkenik, 2013.urteko eskaintza “Vive
soñando” kale ikuskizunak osatu zuen. Adin
guztietako pertsonentzako ikuskizuna izan
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zen eta horretan bi komikoren gorabeherak
kontatzen ziren.
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Antzerki
Jardunaldiak
Getxoko XXXI. Antzerki
Jardunaldiak

Azokak
eta aretoak

Komiki Azoka
XII. Komiki Azoka

Azaroaren 22tik 24ra

24.000 bisitari

Kokapenak:

Areetako Geltokia Plaza ( Karpan saltokiak
eta ekitaldiak)
Erakusketak Romo eta Areetako ostalaritza
lokaletan, Bizkaia Zubiko plataforman eta
udaleko erakusketa aretoetan.

Sarreraren
prezioa:

1,50 €

Getxo ezinbesteko hitzordua bilakatu
da komiki-zaleentzat, izan ere Euskadin
honelako azoka egiten den leku bakarra
da. Bertan, komikiak saltzen dituzten 60
postu baino gehiago daude, liburu-denda
espezializatuak, aldizkariak, fanzinak,
editorialak eta 9. artearekin lotutako beste
zenbait arlo. Gainera, salmentaz gainera,
ekitaldi anitz egiten dira: erakusketak,
hitzaldiak, mahai inguruak eta emanaldiak.
Hau guztia dela eta, Getxoko Komiki Azoka
leku paregabea da zaleentzat.
Azokaren alde erakargarrienetakoa da,
zalantzarik gabe, autoreak postuetan egoten
direla, eta, horrela, zaleek arloko sortzaile
onenetakoekin hartu emana izateko aukera
daukate.
Getxoko Komiki Azokak duen garrantziaren
erakusle ospe handiko nazioarteko egileen
parte-hartzea da. Azokan egon dira,
besteak beste: Gilbert Shelton, Frederik
Peeters, Stuart Immonen, Paco Roca, Carlos
Ezquerra, Pasqual Ferry, Horacio Altuna,
Joe Kelly, Max, Carlos Pacheco, Peter Grosst,
Mike Carey, Ibáñez, Gene Ha, Michael
Golden, Purita Campos, Mark Buckingham,
Dave McKean, David Lloyd, Eddie Campbell,
Miguelanxo Prado, Alfonso Zapico eta abar.
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Iaz Guy Delisle kanadiarra egon da azkoan;
ezagunak dira egiten dituen autobiografia
usaineko eleberri grafikoak; Bryan Talbot
britainiarra ere egon zen iaz, Eisner saria
famatua irabazitakoa; baita Alfonso Zapico,
David Rubín, Raquel Córcoles eta Juan Luis
Landa ere.
JAN, Superlópez pertsonaia ezaguna sortu
zuena, ere egon da aurten Getxon. Azken
hori izan zen, hain zuzen ere, Luis Gasca,
donostiarrarekin batera (komikiaren
mundua zabaltzeko lan handia egin duen
egilea) 9. artearen azokak egiten duen
omenaldiaren protagonista. Mary M. Talbot,
Cels Piñol, Manel Fontdevila, Albert Monteys,
David Daza, Sergio Abad, Iban Coello, Raquel
Alzate, Jordi Bayarri eta Rafa Sandoval, ere
egon ziren pasa den urteko edizioan.

Komiki Azoka
XII. Komiki Azoka
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Manga Azoka
Getxoko II. Manga Azoka

Azaroaren 16an eta 17an

10.000 bisitari

kokapena:

Areetako Geltokian Plaza

Sarreraren
prezioa:

3€

Bi egunetan, azokak 30 salmenta postutik
gorako gune komertziala jasotzen du,
baina baita hitzaldiak, erakusketak eta
lehiaketak ere, besteak beste. Manga
Azokaren ardatz nagusia da manga talde eta
elkarteek erakusten duten inplikazioa; izan
ere publikoarentzat programazioa zabala
eskaintzen dute.
Azken edizioan, ALE, Brainstorm, Chikara,
Go, Grupo HAL, Han-A, MARU, MODPC, Motsukora, Rockocó Girls eta Tetsuo
elkarteek programazio zabala diseinatu
zuten, jendearen parte hartzea bultzatuz
eta beste hainbat gauzaren artean, cosplay
(mozorro), karaokea eta, bideo-joku retroen
eta Yugi Oh-en (kartak) lehiaketak.
Tailerren artean honako hauek aipatu
ditzakegu: bento sukaldaritza eta
okonomiyaki, ekialdeko galletak, Hama
Vedas (plastikozko bihiez irudiak egitea),
Go (ekialdeko estrategia jokua), Voodoo
Dolls (artilez egindako panpinak), Hana
Kanzahashi (ile apaingarriak) eta Yukata
(jantzi japoniarra) baita ekialdeko makillajea
ere.
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Azokako eskaintza zabala borobiltzeko,
hainbat erakusketa egon ziren
(Cosplay, Fashion, Lolita, Rococó Lolita)
dibertimenduzko jokoen gunea, Pump It Up
makinak eta baita hainbat hitzaldi ere.
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Manga Azoka
Getxoko II. Manga Azoka

Getxoarte
Getxoarte 2013

Urriaren 1etik 31ra

10.040 ikusle

Kokapenak:

Areeta, Erromo eta Algortako dendak eta
tabernak

Sarreraren
prezioa:

Doakoa

Getxoartek bere formatua aldatu egin du
aurten. 45 euskal artisten lanak Algorta,
Areeta eta Erromoko denda eta tabernetan
egon dira ikusgai.
Ibilbide berri horretan, Getxoartek
hurbileko lekuetara eraman du artea,
merkatal gunera, hain zuzen ere eta,
horrela, artistek euren obrak era
desberdinetako jendeari erakusteko aukera
izan dute
Epaimahai espezializatu batek aukeratu ditu
artista guztiak, eta nahiz eta oraingoan ez
den adin mugarik egon erakusketan parte
hartzeko, parte-hartzaile gehienak gazteak
izan dira, Euskal Herriko Unibertsitateko
Arte Ederretako Fakultatean ikasitakoak.
Artea jendeari modu erraz eta didaktiko
batean hurbiltzeko, Getxoartek bisita
gidatuak egiteko aukera eman zuen,
euskaraz zein gaztelaniaz, eta beti
profesionalen eskutik.
Getxoarte 2013, GetxoAktibatu kanpainaren
barruan dago. Ekimen horrek programa
zabala izan du: kirol, kultura eta aisialdi
ekitaldiak, bereziki herriko merkatal guneak
dinamizatzeko. Udaletxeak antolatutako
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ekimena izan da, Getxo Kirolak, Kultur
Etxea eta Getxolan- Enplegua eta Ekonomia
suspertzeko Zerbitzuen bitartez.

30

Getxoarte

Getxoarte 2013

Eskulagintza
Azoka

XXX. Eskulagintza Azoka

Azaroaren 29tik abenduaren 1era
kokapena:

Algortako Geltokia Plaza

Sarreraren
prezioa:

Doakoa

29.376 bisitari

Getxoko Eskulangintza Azoka artisau
produktuen erakusleihoa baino zertxobait
gehiago da. Azokaren helburua da, besteak
beste, ehunka urteko tradizioa duten artisau
lana egiteko beste modu batzuk, herritarrei
ezagutzera ematea.
Azokan 20 bat espezialitate biltzen dira,
eta ondorioz objektu aukera zabala
dago ikusgai, zaharrenetatiko hasi eta
berrienetara, ezagunak diren espezialitateak
eta baita ezezagunak ere.
2013. urtean, Asturias, Avila, Badajoz,
Bartzelona, Burgos, Caceres, Kantabria,
Castelló, Euskadi, Guadalajara, Madril,
Murtzia, Pontevedra, Soria, Tarragona,
Toledo, Teruel, Valentzia eta Zaragozatik
ailegatutako profesionalek hartu zuten
parte.
Azokaren berrikuntza, zalantzarik gabe, aldi
berean antolatutako ekitaldi programaren
eskutik ailegatu zen. Iaz ehun-gintza izan
zen ardatz nagusia eta mahai inguruak,
hitzaldiak, proiekzioak eta beste hainbat
ekitaldi antolatu ziren gai horren inguruan.
Ekitaldiotan nazioarte mailan ezagunak
diren artisauek hartu zuten parte, esaterako
Nuria Conesa “Nunak”, 2009. urteko
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Artisautza Sari Nazionalaren irabazlea.
Azokan zozketa ere egiten da eta saria
pieza sorta da. Saltoki eta diseinu
lehiaketak, berriz, parte hartu nahi duten
gonbidatutako artisau guztientzat dira.
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Eskulagintza
Azoka
XXX . Eskulagintza Azoka

San Lorentzo
San Lorentzoko Azoka

Abuztuaren 10ean
Kokapenak:

Algortako Biotz Alai eta
San Nikolas Plazak

Sarreren
prezioa:

Doakoa

19.000 bisitari

San Lorentzoko Azokak 19.000 lagun batu
zituen abuztuaren 10ean, gure baserrietako
produktuak dastatu eta erosi ahal izateko.
Azokan 46 saltzailek hartu zuten parte, 52
postutan banatuta, eta salmentak handiak
izan ziren.
Getxon tradizio handia duen azoka honetan,
euskal giroa nagusitu zen eta herriko
trikitilariek ipini zuten musika, txosnek ere
azoka girotzen lagundu zuten beti bezala.
Gainera, San Lorentzoko Azokak interes
berezia du gazta, barazki eta landareak
saltzen dituztenentzat, izan ere urtero egiten
dira lehiaketak produktu horien kalitatea
saritzeko.
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San Lorentzo
San Lorentzoko Azoka

Gabonak

Getxolandia

XXVII. Getxolandia

Abenduaren 20tik urtarrilaren 5era

100.000 bisitari

Agertokiak:

Areetako Geltokia Plaza

Sarreren
prezioa:

3,50 € (5 bidaia)

Getxolandia, gabonetako haur parkea,
Getxon umeentzat egiten den ekitaldi
zaharrenetakoa da eta haurren artean,
arrakasta handiena duena ere bai.
Karpa baten azpian, Getxolandiak 2.500
metro karratu harzen ditu; bertan sartzen
dira hainbat atrakazio: herensugeak,
autotxokeak, igela eta zaldiko-maldikoak;
baita ohe elastikoak, puzgarriak, abentura
gunea eta txikienentzako ludoteka ere.
Azken bi gune hauetan begiraleak daude
umeak zaintzeko.
Getxolandia, urte 1 eta 13 urte
bitartekoentzat diseinatuta dago eta
ordutegi zabala du, 11:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 21:00etara. Parketa itxita
egoten da abenduaren 25ean eta Urteberri
egunean.
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Getxolandia
XXVII. Getxolandia

Erregeen desfilea

Urtarrilaren 5ean
Ibilbidea:

Getxoko kaleetatik
Andramari - Algorta
Areeta - Erromo

Sarreren
prezioa:

-

28.300 lagun

Erregeen desfilea Getxon falta ezin den
beste ekitaldi bat da.
Ohizkoa den moduan, desfilearen
ibilbidea bi gunetan banatzen da: Andra
Mari- Algorta eta Areeta-Erromo. Ibilbide
bakoitza amaitu ondoren, erregeak,
Algortako Kasinora eta Andres Isasi Musika
eskolara joaten dira hurrenez hurren. Bi
lekuetan haurren eskariak jasotzen dituzte
erregeek.
Desfilean gai desberdinetan oinarritutako
karrozak joaten dira; usadiozkoak batzuk
(Errege Magoak, Jaiotza, Bizarzuri...), beste
batzuk, berriz, marrazki bizidunetan
agertzen diren pertsonaiak izaten
dira. Ekitaldi honetan mozorrotutako
boluntarioek parte hartzen dute, baita
herriko talde desberdinetako kideek ere.
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Erregeen desfilea

Gabonak kultur
etxeetan

II. Gabonak kultur etxeetan

Abenduaren 23an, 26an, 27an eta
30ean - Urtarrilaren 2an eta 3an.

137 lagun

Kokapenak:

Algorta eta Erromoko Kultur Etxeak

Sarreren
prezioa:

Doakoa

“Gabonak Kultur Etxeetan” ekimenak haur
eta familientzat jolas jarduerak eskaintzen
ditu; umeen irudimena pizteko eta sormena
bultzatzeko, tailerrak eta jokoak antolatzen
dira.
Algortako Kultur Etxean umeek teknologia
berrien inguruko tailerrak izan zituzten.
Ekimen hauetan 3Dko teknologian
oinarritutako inpresoren bidez, haurrek,
eurek sortutako objektuak errealitate
bihurtu zituzten. Berziklatutako materialak
erabiliz, diseinu eta musika tresnak egiten
ikasteko tailerra ere egon zen.
Erromoko Kultur Etxean irudimena pizteko,
ipuin, musika, dantza eta eskulanen
tailerrak egon ziren.
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Gabonak
kultur etxeetan
II. Gabonak
kultur etxeetan

Programazio
iraunkorra

Azoka, jaialdi eta beste ekitaldi nagusiez
gain, Kultur Etxeak programazio iraunkorra
ere eskaintzen du urtean zehar: antzerkia,
zinea, erakusketak, musika, dantza,
tailerrak, ikastaroak, bertsolaritza...
Jarduera gehienak ziklo edo denboralditan
batzen dira; zine proiekzioak, ikastaroak
tailerrak eta antzerki muntaiak, esate
baterako. Horrela, ekaina eta iraila
bitartean, hiritarrek eskaintza iraunkorraz
gozatu dezakete.
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Antzerkia

Antzerki denboraldia irailean hasten da,
urrian jarraitu Antzerki Jardunaldiekin(
euskal antzerkigintzari eskainitakoa) eta
abuztuan amaitu.
12 hilabetean zehar, Getxon 37 muntaia egin
dira eta 6.828 ikusle.
Helduentzako antzerkia 12 ikuskizun, helduentzako

antzerki italiar erara izan dira; Andres Isasi
Musika Eskolan egin dira eta bertara 2.189
lagun hurbildu dira. Ohizkoa den moduan
urteko programak genero desberdinak jaso
ditu, komedia, drama, abangoardiko lanak
eta abar.

Aurten parte hartu dutenen muntaien
artean “A medianoche” (Tanttaka), “Gorda”
(Txalo produkzioak), “La lengua en pedazos”
(Entre cajas), “Emaztegaiaren semea”
edo “Terapias” aipatu behar dira; gainera
“Emakumeak Eszenan” emakumezkoen
antzerki amateurreko VII. ekitaldiko
antzezlan batzuk ere ikusteko aukera egon da.
Haurrentzako antzerkia Musika Eskolan egindako

haurrentzako lanei dagokienez, 14 ikuskizun
ekarri dira Getxora eta. 2.747 lagun egon
dira ikuskizunetan. “Ahatetxo itsusia”,
“Jon Beldurgabea”, “Caperucita roja”,
“Teleipuina” komedia; “Auzokideak” eta
“Katilukadak” txotxongilo ikuskizinak eta “
Titiricircus” zirku antzerkia aipa daitezke
horien artean.
Aldi berean eta urtero bezala, Haurrentzako
Antzerki Jardunaldiak egin dira, GUALBE
taldearekin elkarlanean. Jardunaldietan,
Getxoko ikastetxetako eskolaz kanpoko
antzerki taldeek urte osoan zehar egindako
lana erakutsi dute.
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Kale Antzerkia Urtean zehar zazpi kale

antzezlanek animatu dituzte umeak
eta familiak, herriko kaleetan. Pailazo
ikuskizunak, zirku eta umorezko antzezlan
izan dira ikusgai aurtengo edizioan. 3
ikuskizunek, “ Kale Antzerkia bultzatuz”
Jaurlaritzaren programan parte hartzen
dute, kale antzerkia sustatzeko. Ikuskizun
hauek udan izan dira, udako liburutegietan,
haurren udako aisialdia bultzatzeko.
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Antzerkia

Musika

Musika jaialdi eta zikloez gain, Getxoko
musika eskaintza urtean zehar egiten diren
ekitaldiekin osatzen da. Jazza, bluesa, folka,
pop-rocka, musika klasikoa eta beste estilo
eta genero asko entzun daitezke herrian.
Joan zen urtean, 20 bat kontzertu egon
ziren eta 7.186 pertsona hurbildu ziren
emanaldietara; gainera, Getxo Live zikloaren
barruan, beste 29 saio egon ziren. Saio
hauek herriko taberna eta kafetegitan egin
ziren, ostalaritza sustatzeko asmoz, eta
guztira 1.015 lagun joan ziren saioetara.
Urteko programazioaren barruan daude
San Patrizio eguneko kontzertua, Pio
Lindegaarden omenez egiten den saioa
(aurten Nenna Freelon kantariak hartu zuen
parte omenaldian) eta Bizkaiko Trikitixa
Elkartearekin batera antolatzen den
Nazioarteko Trikitixa jaialdia.
Getxo Live!! Gazteentzako eskaintzaren barnean

dago Getxo Live zikloa. Aurtengoa 5. edizioa
izan da eta toki finkoa topatu du kultura
arloaren barruan. Herriko tabernetan jo
dute Getxoko pop, rock, pop-rock, folk, blues,
country eta beste estilo batzuetako taldeek.
Gazteei zuzendutako 2013.urteko eskaintza,
Ereagako hondartzan egindako kontzertuak
osatu zuen; kontzertu horietan Hamaiketan
eta El Columpio Asesino taldeek jo zuten.

Musika korala Getxon tradizio handia duen
musika koralak garrantzi berezia du; izan
ere, herriko abesbatzek egun jakinetan
kantatzen dute, Getxoko Abesbatzen
Egunean eta San Lorentzo eta Korpusko
Egunean, besteak beste. Ezin dugu ahaztu
Aste Korala; urtero-urtero ekitaldi honek era
askotako abesbatzak batzen ditu.
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2013. urteko eskaintza, The Travellin’
Brothers Little Band (bluesa), Eñaut
Elorrieta (kontzertu akustikoa) eta Bilboko
Orkesta Sinfonikoaren (musika klasikoa)
emanaldiekin osatu zen.
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Musika

Dantza

Nazioarteko Folklore jaialdiaz gain, Getxoko
programazioak dantzarekin hiru hitzordu
nagusi ditu: Dantzaren Nazioarteko
Eguna, Getxoko Dantzaren Eguna eta Folk
jaialdiaren ondoren egiten den folklore eta
dantza ikuskizuna. 2013. urtean ikuskizun
horiek 3.775 pertsona bildu zituzten.
Nazioarteko Dantza Eguna Nazioarteko Dantza

Eguna herriko dantza eskola eta dantzari
profesionalekin batera antolatzen da. Eguna
ospatzeko, dantza eskoletako ikasleek
hainbat koreografia egiten dituzte herriko
gune desberdinetan.
2013.urtean, herriko bost dantza eskola, San
Nikolas ikastolan eskolaz kanpoko dantza
ekintzak egiten dituzten ikasleek eta Getxo
Kirolak-eko dantza eskolako ikasleek hartu
zuten parte.
Adin desberdinetako 300 dantzarik
hartu zuten parte eta estilo anitzetako
koreografiak egin zituzten: gaur egungo
dantza, klasikoa, modernoa, street dance,
jazz-funky, tango-jazz, kabaret, quick step,
hip hop eta abar. Koreografiak dantza
eskoletako irakasleek sortutakoak izan ziren.

Getxotar Dantza Eguna 2013.urtean Getxotar Dantza
Egunak 20. edizioa bete zuen eta herritarrek
bertako 4 dantza eskoletako dantzarien
saioak ikusteko aukera izan zituzten
Algortako Biotz Alai plazan. 4 eta 25 urte
bitarteko 200 bat ikaslek hartu zuten parte
eta koreografia desberdinak ikusteko aukera
izan genuen; gaur egunekoak, klasikoak,
neoklasikoak, baita flamenkoa ere.

Azken bi urteetan Areetako Geltokia plazako
karpan egiten den folklore eta dantza
ikuskizunean, Errusiako Ballet Nazionalak
hartu zuen parte. UNESCOk, errusiarren
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ondare kulturala zabaltzen duen konpainia
nagusitzat dauka Ballet Nazionala. 1.500
lagunen aurrean, Errusiako dantza
tradizionalen erakusketa bikaina egin zuten.
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Dantza

Erakusketak

Arteak presentzia zabala dauka Getxoko
bizitzan eta urte osoan zehar Kultur Etxeak
hainbat erakusketa antolatzen ditu, bai
udalak dituen erakusketa aretoetan baita
beste leku batzuetan ere. 2013. urtean
Kultur Etxeak 49 erakusketa antolatu zituen
eta guztira 36.000 lagunek ikusi zituzten.
Getxok lau gune desberdin ditu erakusketak
egiteko. Torreneko Aretoan erakusketa
garrantzitsuenak egiten dira; Algortako
azokan era askotako lanak erakusten
dira; Villamonteko Kultur Etxea, herriko
artistentzako gunea da (profesionalak ez
direnentzako). Gainera, Kultur Etxeko
barruko ormetan, Kultur Etxeak berak
edota udaleko beste sailek antolatutako
erakusketak eskaintzen dira.
Torrene Aretoa Torrene Aretoan, iaz 11
erakusketa profesional egon ziren, Getxoko
artistenak zein kanpokoenak. Erakusketak
aukeratzeko, urtero Getxoko artistentzat
deialdia egiten da, bi edo hiru proposamen
onartzen dira; kanpokoentzat, berriz
deialdi zabala egiten da. Epaimahai batek
aukeratzen ditu erakusketa guztiak.
Algortako Kultur Etxeko erakustaretoa Erakusketa

gehien izan zituen aretoa Kultur Etxekoa
izan zen; guztira, iaz 23 erakusketa egon
ziren bertan. Gehienak herriko artista eta
bertan pintura, argazki, eskultura, grabatu,
collage eta tailerretako lanak egon ziren
ikusgai.
Bestalde, Villamonteko Kultur Etxeko
barruko ormetan egon dira ikusgai,
udalerriko kultura ekitaldiekin zerikusia
duten hainbat erakusketa, Immigrazio,
Berdintasun edota Gizarte Zerbitzuari
lotutakoak, besteak beste.
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Algortako Azokako Aretoa Azkenik, Algortako
Azokako aretoa da udalerriko laugarren
gunea. Toki honi erabilera desberdinak
ematen zaizkio, udaleko beste sailetako
erakusketak egiteko erabiltzen da baina
baita artista profesionalek egiten dituztenen
erakusketak egiteko ere.

Aipatutako guztiarekin batera, Kultur Etxeak
beste erakusketa batzuk ere antolatzen ditu
lau gune horietatik kanpo; Komiki Azoka
esaterako, azokako karpan edota tabernetan
egiten da; Jazzaldiko argazki erakusketa edo
“ Fotorretro” argazki zaharren erakusketa.

Erakusketak
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Taierrak
eta ikastaroak
Urtero, Kultur Etxeak tailer eskaintza zabala
egiten du, Algortan zein Erromon.
Honako tailer hauek programatu ziren pasa
den ikasturtean:
Arte aplikatuak
Ehoziri lanak
Patchworka
Larrua
Aretoko dantzak
Sortze idazketa
Irakurketa Kluba
Argazkigintza
Ezagutu zure emozioak
Joan zen urtean 320 lagunek parte hartu
zuten ( taldeak, gehinez, 15 lagunek osatzen
dituzte).
Aldi berean, Kultur Etxeak, OciobideDeustuko Unibertsitateko Aisiladirako
Eskolarekin batera, gai anitzeko kurtso
egitaraua antolatzen du: artea, musika,
zinea, literatura, historia, soziologia, politika
eta abar. Iaz 317 lagunek parte hartu zuten
eskainitako 8 kurtsoetan (kurtso bakoitzean,
gehienez 50 ikasle egon daitezke):
Esan bezala, iaz 8 kurtso eskeini ziren:
Erromatar artea
Demokrazioa XXI. mendean
Erromes, ibiltari eta soldaduak: Erdi Arora
bidaia egiteko abentura
Gizaki egiten gaituen sorrera: hizkuntza eta
musika
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Canterburyko ipuinen barregarritasuna eta
didaktika
Mitologia klasikoa artean zehar
Paris - Bohemiako Eskola
Gaurko Europar Batasuna: Arriskua ala
haustura
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Tailerrak eta
ikastaroak

Bertsolaritza

Bertsolaritzak hainbat hitzordu ditu
urtean zehar Getxon. Algortako Bertsolari
Eskola eta Udaleko Euskara Zerbitzuak,
lau ekitaldi antolatzen dituzte, batzuk ospe
handiko bertsolarientzat; beste batzuk,
berriz, bertsolari gazteei zuzendutakoak.
Guztira, iaz 1.500 lagunek hartu zuten parte
ekitaldiotan.
Otsailean, Abra Saria egiten da, Euskal
Herriko bertsolari gazteei zuzenduta.
Epaimahaia, bertsolari ospetsuek osatzen
dute. Lehiaketan Markina-Xemeingo Nerea
Ibarzabalek irabazi zuen.
Eta uda ailegatzen denean, Portu Zaharrean
bertso modalitate berezia egiten da,
Balkoitik balkoira izenekoa. Izenak berak
dioen moduan, bi bertsolari egoten dira
aurrez aurre bi balkoi desberdinetan. Usadio
hau 1802an sortu zen, Tolosan hain zuzen
ere.
Iaz ekitaldi honen 14. edizioa egin zen;
lehendabiziko aldiz 1998an egin zen San
Nikolas Plazan. Joan zen urtean Maialen
Lujanbio eta Jon Maia bertsolariak aritu
ziren aurrez aurre.
Biotz Alai plazan ere, udan, Bertso Jaialdi
Mundiala egiten da. Ekitaldi hau ausarta
da eta bertsolaritzaren berrikuntza du
helburu, bai gaiak aukeratzerakoan baita
gaien tratamenduan ere. Bertsolarien arteko
elkarreragina eta bertsolarien eta jendearen
arteko elkarreragina ere lortu nahi du.
Joan zen urtean bertsolari famatuek hartu
zuten parte: Andoni Egaña, Fredi Paia, Xabi
Paya, Xabier Silveira, Jon Maia eta Sustrai
Colina. Ekitaldi honetan jendearen laguntza
eskatzen duten ezusteak ere egoten dira,
ikuskizuna, dibertigarria eta orijinala
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bihurtuz. Iaz 1.000 lagunek hartu zuten
parte Bertso jaialdi mundialean.
Bertsozaleek Getxon duten urteko azken
hitzordua abenduan izaten dute ALBE Galan.
Herriko bertsolari eskolak ikasturtearen
errepasoa egiten du irudiak eta bertsoak
erabiliz. Ekitaldian bertsolari gazteenek ere
hartzen dute parte eta Balendin Enbeita
bertso-paperak saria banatzen da.
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Bertsolaritza

Udal
liburutegiak

Udal Liburutegiak
2013. urteko balantzea:
●

313.579 Getxoko Liburutegien egoitzak 313.579 pertsonak
bisitatu dituzte edota horiek euren hormetatik kanpo
antolatutako ekintzetan hartu dute parte.

●

242.875 Villamonte, San Nikolas eta Gobelako egoitzek 242.875
pertsona inguru jaso dituzte joan den urtean, batez
beste eguneko 720 pertsona.
27.523 Zifren igoera bazkide-kopuruak ere egiaztatzen du,
zeina 2012an baino %4,2 gehiagoz 27.523ko kopurura
iristen baita.

●

107.289 Getxoko Liburutegien bibliografia-funtsak 1.861 ale
berri ditu.

●

104.628 2013an 104.628 mailegu egin ziren, batez beste
eguneko 370 ale. Sail ezberdinak kontuan hartuz,
maileguak honelaxe banatzen dira:
> 77.823 mailegu helduen sailean
> 26.805 mailegu haur eta gazteen sailean
> 10.462 mailegu euskaraz
37.597 37.597 pertsonak hartu dute parte Letren Terrazak
jardueran.
14.268 VIII. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioak
14.268 euro bildu zituen; urtero legez, GKE bati eman
zaio diru hori, egitasmo solidario batera zuzen dezan.
Aurten Grupo de Misiones San Martin de Tours
GKEari eman zaio.

56

15.000

“Bizkaia Zubiaren 120. urteurrena” izan da 2013ko
Liburu Azokan hautatutako gaia. Azokara 15.000
pertsona hurbildu ziren eta 824 liburu saldu ziren
horretarako prestatutako 9 standetan.

30.000

Tokiko bildumak bere liburu, CD, bideo eta abarren
funtsa handitzen jarraitzen du. Horri digitalizaturiko
30.000 irudiko argazki-bilduma gehitu behar zaio,
horietatik 2.800 argazki paperean ere badaude.

25.089

Munduko leku guztietatik bisitatu dituzte gure blog
biak, 25.089 bisitari izan ditugu.

818

Guztira baditugu 818 jarraitzaile, Facebook eta
Twitteren ditugunak gehituta.
2013.urtean gehien eskatu diren tituluak:

Helduak
Las horas distantes
Kate Morton

Umeak/Gazteak
Diario de Greg 5: La
cruda realidad!
J. Kinney

Euskaraz
Ez naiz ni
Karmele Jaio
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Udal
euskaltegia

Udal
euskaltegia
Getxoko Udal euskaltegiak lan handia egiten
du euskararen irakaskuntzan, bai hizkuntza
ikasi nahi dutenen artean, baita titulu
desberdinak atera nahi dituztenen artean.
Euskategiak eskeintza zabala dauka
guztientzat eta urtean zehar goizeko
eta arratsaldeko ordutegia eskeintza
du. Aldebatetik, bederatzi hilabetetako
kurtsoak eskeintzen ditu : astean lau edo
bost egunetan bi orduko kurtsoak edota bi
ordu terdiko kurtsoak bost egunetan. Kurtso
trinkoak ere eskeintzen ditu euskaltegiak,
hilabete bat eta bost hilabete bitartekoak eta
maila guztietan gainera. HABEko 4. maila
prestatzeko klaseak ere ematen ditu ( EGA
ren hurrengo maila).
Gainera, BOGA programa ere eskeintzen du,
euskara ordenadorearen bitartez ikasteko.
Programa, irakasle batek koordinatzen du.
50 urtetik gorakoentzat, eta gurasoentzat
euskara tailerrak ere antolatzen ditu
euskaltegiak.
Igazko kurtsoan, 679 ikasle matrikulatu
ziren, 44 talde osatu ziren eta guztira
148.898 eskola ordu eman ziren.
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