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EUSKARA SARIA

ABENDUAREN 3a

EUSKARAREN
NAZIOARTEKO EGUNA

Euskararen Nazioarteko Eguna abenduaren 3an ospatzen da. Orain dela 60 urte
baino gehiago ospatu zen lehenengo Euskararen Eguna, 1949an hain zuzen; Ipar
Euskal Herrian, Parisen, Mexikon, New Yorken eta beste hainbat lekutan izan zen.
1995ean, Uruguaiko euskaldunek egun handitzat zutena Euskararen Egun ofizial
izendatzeko eskaera egin zuten eta Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak ontzat
eman eta, beraz, erabaki zuten abenduaren 3a, Frantzisko Xabierkoaren Eguna,
Euskararen Eguna izendatzea.
Getxoko Udalak ere badaramatza urte batzuk Euskararen Eguna ospatzeko ekitaldiak antolatzen eta horrela, aurtengoak hamabosgarrena beteko du.
Euskara Zerbitzua- Getxoko Udala
Programa osorik ikusteko: www.getxo.net/euskara

EUSKARA SARIA da Getxoko Udalak
euskararen erabilera babestu, sustatu
edo hedatzeko zereginetan nabarmendu diren Getxoko erakunde, elkarte
edo pertsonei eman nahi dien saria.
Orain arteko irabazleak izan dira: Laura Lapeyra Juan Bautista Zabala ikastetxeko Gurasoen Elkartean euskararen
alde egindako lanagatik, Bittor Egurrola, bizitza osoa hizkuntza sustatzera
dedikatzeagatik eta San Nikolas Ikastola, euskarazko heziketan 50 urtetan
burututako lanagatik.
Banaketa ekitaldian ezagutuko dugu
aurtengo sariduna nor den eta euskararen alde egin/egiten duen lana. Zatoz eta erakutsi zure esker ona pertsona edo elkarte saridunari!
Azaroak 28, 20:00. Doan.
Biscaytik, Areetako Bake Eder Ezagutza Zentroa.
Zugatzarte etorbidea 32. Areeta.
Antolatzailea: Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua. 94 466 00 10 euskara@
getxo.net eta www.getxo.net/euskara

BERBODROMOA
Euskara kalera ateratzea eta euskararen erabilera indartzea da Berbodromoaren helburua, jendea Berbodromoan euskaraz berbetan jarriz: euskara ikasten ari dena euskaraz
hitz egitera animatuz eta euskaraz jakin arren, euskaraz aritzeko aukera gutxi dituenari
aukera horiek emanez, azken finean, euskara eta euskaraz konpartituz.
Taldeka eserita, berriketa lasaian hiruzpalau gairi buruz. Gai bakoitzarentzat 15 minutu
izango dira eta gai baten eta bestearen artean, parte-hartzaileak mahai batetik bestera
mugituko dira; beraz, mintzakide desberdinekin hitz egin ahal izango dute. Berbodromoan, euskaldunak bildu eta elkar ezagutzeko aukera izango dute, eta gainera, jai-giro
atseginean.
Abenduak 2. Lau txanda: 09:00 / 11:00 / 17:00 / 19:00. Doan.
Getxoko Elkartegia, Ogoño kalea 1. Areeta
Izena emateko epea azaroaren 29 arte. egizugetxo@gmail.com
Antolatzailea: EGIZU.

ARGIHIZKIAK ERAKUSKETA

II. ArgiHizkiak literatura-lehiaketako 12
argazki eta horietan oinarritutako euskarazko testu labur onenak biltzen dituen
erakusketa da.
Bigarren edizio honetako 12 argazkilariak Erandio, Sopela, Berango, Leioa,
Algorta eta Gorlizko profesionalak eta
zaletuak dira: Aitor Galbarriartu, Fede
Merino, Iker Basterretxea, Elker Azketa,
Willy Uribe, Sara de Diego, Nagore Ayo,
Juan Gomez, Natxo Pedrosa, Eduardo
Camino, Luis de Isusi eta Peru Isasi.
Ekitaldi honetako testu irabazleak: Galder
Guenaga (Getxo) testu labur-laburretan
(Eduardo Caminoren argazkiari dagokio),
eta Idoia Santurtun (Hondarribia) testu laburretan (Aitor Galbarriarturen argazkiari
dagokio).
Egizuk eta UK aldizkariak antolatu dute,
Uribe Kostako Mankomunitatearekin,
Erandio, Leioa, Berango eta Getxoko
udalekin, eta hainbat elkarterekin (Getxophoto, Berbots, Berbalamiñe, Leioako
berbalagunak, Aitxu! eta Bizarra Lepoan,
besteak beste) elkarlanean.
Abenduaren 2tik 31ra. Doan.
Villamonteko Kultur Etxea.
Antolatzaileak: UK aldizkaria eta EGIZU.

NAZIOARTEKO TRIKITIXA JAIALDIA

Trikitixa gustuko al duzu? Bada, trikitixa jotzeko era
eta estilo ezberdinak ikusgai eta entzungai izango
dira Nazioarteko Trikitixa
Jaialdian. Aurten Irlandako (David Munelly), Portugalgo (Artur Fernandes)
eta Euskal Herriko (Maixa
Lizarribar eta Alaitz Telletxea, Gari eta Iñaki, eta Alboka Tropik) trikitilariek
parte hartuko dute, beste
hainbat musika tresnak lagunduta.
Jaialdia bukatu ondoren,
triki-jaia izango da Algortako The Piper’s tabernan
Aldats taldearen eskutik.
Bertara joateko, doako
autobus zerbitzua egongo

da Andres Isasi Musika Eskolatik The Piper’s tabernara.
Azaroak 30, 19:00.
Andres Isasi Musika Eskola.
Sarrerak: 8,00 €. Aldez
aurretik
Villamonteko
Kultur Etxean (Villamonte
kalea, 8 edo 94 431 03 10
/ 94 491 40 80) eta BBKn
(www.bbk.es, orotarako
kutxazain edo 944 310 310
telefonoan ).
Sarrerak salgai azaroaren
18tik aurrera.
Antolatzailea:
Bizkaiko
Trikitixa Elkartea.
www.bizkaikotrikitixaelkartea.com

JAI
MITOLOGIKOA
Euskararen Nazioarteko Eguna hurbil dagoela
ospatzeko, umeek Euskal Mitologiaren festaz
gozatzeko aukera izango dute Areetako Kukupraka ludotekan. Euskal mitologiaren bideoa
ikusteko aukeraz gain, jolasak eta tailerrak ere
izango dira: txapa tailerra, euskal mitologiako
pertsonaien maskarak, imanak…
Aldez aurretik izena eman behar da (2 urtetik
aurrerakoak). 2-5 urte bitartekoak derrigor egon
behar dira lagunduta.
Azaroak 22, 17:30-19:30. Doan.
Areetako Eskoletako plaza.
Izena ematea azaroaren 15era arte.
Ludotekan: kukuprakaludoteka@getxo.net 94 466 03 55.
SENDI: sendigetxo@yahoo.com 685 73 29 63.
Antolatzaileak: Sendi eta Kukupraka ludoteka.

EKINTZA KONPARTITUAK FAMILIARENTZAT

Sendi Getxoko familietan euskara sustatzeko proiektua denez, hainbat ekitaldi proposatzen dizkio familiari:
Txangoa: Arditurri parketxeko txondorra eta meategia bisitatu. Aiako Harria Parke Naturalean, piztutako txondor bat bisitatuko da eta txondorraren
prozesuari buruzko azalpenak emango ditu ikazkin
batek. Horretaz gain, bertako meategia ere bisitatu
ahal izango da.

Familia euskaldun guztiei zuzendua dago ekitaldia.
Azaroak 30, 08:30.
Algortako Metroko plazako autobus geltokia.
Izena ematea: azaroaren 15era arte.
Platanozko kruxpetak. Domu Santu garaian gozotegi guztietan ikus daitezkeen kruxpetak egiten ikasiko
dute ume eta gurasoek, Ainhoa Rebolloren laguntzarekin, baina hauek bereziak izango dira: platano-zaporekoak!

5-12 urteko umeentzat, baina gurasoekin batera joan
behar dute.
Azaroak 26, 18:00-19:00.
Bidebitarte txokoa (Sarrikobaso, 1; lehengo barreren
ondoan).
Izena ematea: azaroaren 15era arte.
Antolatzailea: SENDI www.egizu.org/sendi.
685 73 29 63 sendigetxo@yahoo.com.

EUSKARA ETA EUSKALDUNAK
ARGENTINAN

rera
sar an
do

PELLO AÑORGA
IPUIN KONTALARIA
Abenduaren 1ean, 12:30ean
Villamonte Kultur Etxean
5 eta 7 urte bitarteko umeentzat

babesleak

Magdalena Mignaburu Argentinako euskal munduan
oso ezaguna den ikerlaria dugu. Magdalena euskal
munduaren zaletu amorratua da eta horren erakusgarri Magdalenaren hitzak: “Sentimenduei buruz hitz egiten
dut, sentimenduak direlako gizakien ekintzen motorra. Sentimendurik gabe ezin dugu ezer egin, eta horixe da, hain zuzen,
diasporako eta Euskal Herriko euskaldunon bereizgarria”.
Hitzaldi honen bidez, diasporaren arrazoiez eta euskaldunek Argentinako gizartean izan duten eragin
garrantzitsuaz hitz egingo digu, baita euskarak Argentinan duen presentziaz ere.
Euskarara inoiz hurbildu ez den jendea erakartzeko
asmoz, hitzaldia gaztelaniaz izango da.

Abenduak 4, 19:30. Doan.
Villamonteko Kultur Etxea.
Antolatzailea: Itxartu Taldea. www.itxartu.com

GURASOAK
ZERGATIK EZ
EUSKARAZ?

Zergatik ez? izeneko tailerra euskararen erabilera
sozialaren inguruan hausnartzeko saioa da. Hizkuntza erabiltzeko argudioak eskaini nahi ditu,
eta aurrez aurreko elkarrizketetan hizkuntzari
eusteko teknikak baino, hausnarketarako arrazoiak eta gakoak jorratuko dira. Bizarra Lepoan
elkarteko kideek emango dute tailerra. Hau da
planteatu nahi den galdera: Zergatik ez kokatu
euskara guztion elkargunerako, komunikaziorako
hizkuntza gisa?
Tailerra gurasoei zuzendurik dago, eta doako haurtzaindegi-zerbitzua egongo da (aldez aurretik abisatu beharrekoa).
Azaroak 19, 17:00-19:30. Doan.
Aldai Patronatua, Karitatea 1. Algorta
Antolatzailea: SENDI www.egizu.org/sendi.
685 73 29 63 sendigetxo@yahoo.com

IRATI JIMENEZEGAZ
SOLASALDIA

Irati Jimenez, Mundakako idazlea,
Getxora etorriko da Aiztoa eta arkatza liburuaz berba egitera. Somerset
Maughamen ustez, «Hiru arau daude idazteko, zoritxarrez, inor ez da ados
jartzen zeintzuk diren esateko orduan».
Garai eta eskarmentu desberdineko
idazleek idazteko emandako aholkuak bildu ditu Irati Jimenezek Aiztoa
eta arkatza liburuan. «Hitz laburrak
balio badu, ez erabili luzea», George
Orwell. «Amaieratik ahalik eta ger-

tuen hasi», Kurt Vonnegut. Izan ere,
Frank Yerbi idazleak dioen moduan,
«eleberri on bat aiztoz egiten da, ez
arkatzez».
Irakurri baduzu edo interesa baduzu
animatu eta etorri solasaldira!
Azaroak 28, 19:30. Doan.
Villamonteko Kultur Etxea.
Antolatzailea: UKITX, Uribe Kostako
Irakurzaleen Txokoa.
www.egizu/org

PELLO AÑORGA
IPUIN
KONTALARIA

Oiartzungo ipuin-kontalari ezagunak Kontu zahar
eta berriak ikuskizuna aurkeztuko du Villamonteko Kultur Etxean. Hitzen magoa da Pello, irudimena pizten dakien artista. Emanaldia 5-7 urte arteko
umeentzat da egokia.
Abenduak 1, 12:30. Doan.
Villamonteko Kultur Etxea.
Antolatzailea: Bizarra Lepoan 94 491 03 87 info@
bizarralepoan.org www.bizarralepoan.org

ITXARKANTUan

Algortako Itxarturen ITXARKANTU taldeak Algortako kaleak alaituko ditu euskal abesti ezagunen bidez.
Kantatzea gustuko baduzu eta euskarari bultzadatxo
bat eman nahi badiozu, ezin duzu aukera galdu. Animatu!
Azaroak 23, 12:30etik aurrera. Doan.
Algorta.
Antolatzailea: Itxartu Taldea www.itxartu.com

DANTZA
KALEJIRA

Algortako Itxartu Dantza Taldeak, urtean zehar egiten dituen ekitaldien artean, garrantzi berezia ematen dio abenduaren 3an ospatzen den Euskararen
Nazioarteko Egunari. Aspalditik egin den moduan,
aurten ere 100 dantzari inguru irtengo dira kalera gure hizkuntzari, kulturari eta ohiturei bultzada
emateko.
Abenduak 8, 12:00etatik aurrera.
Ibilbidea: Basagoiti-Satistegi-Torrene-Telletxe (euria
egingo balu, Zabala ikastetxeko arkupeetan).
Antolatzailea: Itxartu Taldea www.itxartu.com

GOGOKO TOKIAN ALDAPARIK EZ!
20 ESAERA ZAHAR

Laurita Silesek egindako erakusketaren helburua
20 esaera zahar irudiz hornitzea da; irudiotan esaera zaharrek gordetzen duten herriaren jakinduriaren esangura adierazten da. Atsotitzak herriaren
jakinduriaren adibide argiak dira, izan ere, esperientzietan oinarritzen dira, gurasoek seme-alabei
modu natural eta errazean urteetan zehar kontatutako esperientzietan, hain zuzen ere. Hainbat gai

jorratzen dituzte; maitasuna, adiskidetasuna, eguraldia, dirua, osasuna, bizitza eta heriotza, besteak
beste.
Erakusketa ikusgai azaroaren 28tik abenduaren
23ra arte.
Inaugurazioa: azaroak 28, 20:00.
Abian Kultur Elkartea (Bidebarri 2. Algorta-Getxo)

GAZTELEKUAN ERE EUSKARAZ

Algortako Gauegun Gaztelekuak hainbat ekintza eskainiko ditu hilabete osoan zehar 11-17 urte bitarteko gazteentzat, Euskararen Eguna aitzakiatzat hartuta. Hala nola, hizkuntzaren garrantzia, euskal musika, eskulanak
euskaraz, mahai jokoak euskaraz, tailerrak euskaraz, herri kirolak, etab.
Ekintza hauek hilabete osoan zehar burutuko dira, baina abenduaren 3an, Euskararen Egunean, eta abenduaren
15ean jarduera bereziak antolatuko dira. Informazio gehiago Gaztelekuan.
Gauegun Gaztelekua, Urgull kalea z.g. Algorta-Getxo
94 466 03 56 gauegungaztelekua@getxo.net

HERENSUGEAK
HARITZAREN
BIHOTZA

Igandeetako Haur Zinea zikloaren barruan, umeek
film entretenigarri batez gozatu ahal izango dute.
Gertaera arraro batzuen eraginez, herensugea bizi
den mendixkako klima aldatzen ari da. Tenperaturaren bat-bateko jaitsierak lurrera hotza eta iluntasuna
ekarri ditu. Basoa hilzorian dago eta basoaren zaindaria den Robinek, gure Elfo txikiak, jainkoei erregutzen die bizitza suntsitu nahi duen gaizkiaren kontrako borrokan lagun diezaioten.
Abenduak 1, 17:00. 2,10 €.
Andres Isasi Musika Eskola.
Antolatzailea: Getxoko Kultur Etxea.
kulturetxea@getxo.net

