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Antzerkia. Larunbatean, hilak 
19, 19:30ean, “A vueltas con 
Lorca”, Carmelo Gómezen eskutik, 
Muxikebarrin. 12€.

Dantza. Igandean, hilak 20, “Lof - Ladies on 
fight”, Eva Guerrero dantza konpainiarekin, 
19:00etan, Muxikebarrin. 10€.

Mayumaná taldea Getxora helduko da “Currents” birarekin

Musika proiektuak garatzeko egonaldien II. deialdia 
Kultur Etxeak abian jarri du Rkbe-
kak, musika-proiektuak garatzeko 
egoitza artistikoen bigarren deial-
dia. Pandemiaren ondorio sozio 
ekonomikoei aurre egiteko den  
Getxo Ekinez programaren barruan 
dagoen ekimenaren helburua da 
finkatuta dauden edo sortu berriko 
bakarlari eta taldeen hazkundea, 
garapen profesionala eta elkarre-
kintza bultzatzea, parte-hartzai-
leei espazioak, baliabideak eta 
zuzkidura ekonomikoa emanez, 
interpretazioaren, kudeaketaren 
eta sustapenaren esparruan hobe-
kuntza sustatzeko. Oraingoan hiru 
egoitza eskainiko dira eta horietan 
sartzeko proiektuak aurkezteko 
epea datorren maiatzaren 17ra arte 
egongo da zabalik.
Getxon erroldatuta dagoen eta mu-
sika-arteen barruan bakarka zein 
taldean lan egiten duen edozein 
pertsona fisikok, adinez nagusi 
denak, eskatu ahal izango ditu 
egoitza-bekak. Talde bakoitzeko 
gehienez bost pertsona egongo 
dira. Beka bakoitzeko, gutxienez 
onuradunetako batek (bekaren es-
katzaileak) getxotarra izan behar-
ko du. Proiektuak Romo Kultur 
Etxean garatuko dira, eta bertako 
entsegu-aretoak, musika-ekipa-

Mayumaná, nazioarteko musika 
eta dantza talde garrantzitsu eta 
sarituenetariko bat, Getxon izango 
da larunbatean, martxoak 26, Cu-
rrents birarekin. Ikuskizuna Jeru-
salengo Argiaren Jaialdirako sortu 
zuten, korronte jarraituaren sor-
tzaile Thomas Alva Edison eta ko-
rronte alternoaren sortzaile Nikola 
Tesla asmatzaileek izan zuten ezta-
baida historikoan inspiratuta. XIX. 
mendearen amaierako “korron-
teen bataila” horretatik abiatuta, 
perkusioak, soinu elektronikoek 
eta koreografia indartsu batek au-

mendua eta laguntza teknikoaren 
zerbitzua erabili ahal izango di-
tuzte hautatutakoek.

Bigarren edizioan, bi egonaldi 
mota egongo dira. Lehenengoak 
9 hilabeteko iraupena izango 
du, eta 2022ko irailetik 2023ko 
maiatzera bitartean gauzatuko 
da. Proiektu bakarra aukeratuko 
da eta 12.000 euro emango dira 
proiektua garatzeko. Bigarrenak, 
formatu trinkoa izango duenak, 
bi proiektu hartuko ditu, eta 6.000 
euro bana jasoko dituzte. Ego-
naldia sei hilabetekoa izango da, 
2022ko uztailetik abendura eta 
2022ko abendutik 2023ko maia-
tzera, hurrenez hurren. Egoitza 
guztiak amaitzean, jendaurrean 
aurkeztuko dira egindako proiek-
tu guztiak kontzertu formatuan. 

Epaimahaiak hautaketa abuztua-
ren 17a baino lehen jakinaraziko 
du. Proiektuak Udalaren Admi-
nistrazio Elektronikoko bulegoa-
ren bidez (https://eudala.getxo.
eus), Getxoko Herritarren Arreta-
rako Bulegoen bidez eta Muxike-
barriko Informazio Bulegoan aur-
keztu ahal izango dira. Baldintzak: 
www.getxo.eus/subvenciones.

Bakarlarien eta taldeen hazkuntza eta garapen profesionala bultzatzea du helburu

rrez aurre dauden bi zientzialarien 
borrokaren intentsitatea erakusten 
duten lana eskainiko digute.
Taldeak 20 urteko ibilbidea egin 
du, 156.000 erakustaldi baino 
gehiago egin ditu eta 4.000 ikusle 
izan ditu mundu osoko 20 herrial-
detan. 1995. urteaz geroztik, taldea 
(4 kiderekin hasi zena eta gaur 
egun planetako leku guztietako 
800 artista baino gehiago dituena) 
etengabe biran aritu da.
Bi saio izango dira, 19:00etan eta 
21:30ean, eta ikuskizunerako sarre-
ren prezioa 24 eurokoa izango da.

* Jaime Lafita protagonista 
duen “Tandem” 

dokumentalaren estreinaldia 
(4. or.)

https://eudala.getxo.eus
https://eudala.getxo.eus
www.getxo.eus/subvenciones


Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko  
Jaularitzaren telefono zerbitzua:  900 840 111

MARTXOAK 24 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Meryem Benm´Bareken 
“Sofía”. Azpitituludun Jatorrizko Ber-
tsioan. 7 urtetik gorakoentzat. 3,50€.

Erakusketa. Erika Nolteren akrilikoak 
(Antzezaleak kolektiboa), Algortako 
Batzoki Tabernan (Algortako Etorbi-
dea, 104). Apirilaren 30era arte.

Korrika-mahaingurua sortzai-
leekin. “Korrikaren hastapenak”. 
9:30ean RKEn, Karmina Caballero eta 
Urtsa Erraztirekin. 18:00etan Fadu-
ran, Aitor Fernandez de Martikoena, 
Igor Elordui eta Karmina Caballerore-
kin. Sarrera irekia.

MARTXOAK 25 OSTIRALA
Haur tailerra. Bizikidetzarako li-
burutegiak: zurekin konta deza-
gun. “Guztiok garrantzitsuak gara”, 
ipuina eta eskulanak. Romo Kultur 
Etxean, 17:00-18:00, eta Algortako 
Kultur Etxean, 18:30-19:30. Elebi-
tan. Izen ematea: www.getxo.eus/
apuntazaitez.

Musika: Arrigunagako barikuak. 
Dientes de Lunak “Medusa” aurkez-
tuko du, 21:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 5€.

Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Majid 
Majidiren “Valentina”. Azpitituludun 
Jatorrizko Bertsioa. Adin guztien-
tzat. 3,50€.

MARTXOAK 26 LARUNBATA
Musika-dantza. 19:00etan eta 
21:30ean, Muxikebarrin, Mayumana 
taldeak “Currents” aurkeztuko du. 
Sarrera:  24€.

Kontzertua. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Sen-
sación tanguera” taldearen emanal-
dia. 5€.

Kontzertua. Romoko San Jose eli-
zan, 20:00etan.  Markina Xemeingo 
Xemein Abesbatzaren eta Areetako 
Zozoak abesbatzaren errezitaldia.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. Txiki tailerra: kartoizko 
loreak (6 urtetik aurrera). Beharrez-
koa da aldez aurretik izena ematea: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

MARTXOAK 27 IGANDEA
Haur ikuskizuna. “Kuikui”, Pirritx, 
Porrotx eta Mari Motots pailasoen 
eskutik, 16:30ean eta 19:00etan, 
Muxikebarrin. 8€.

Zinematxiki. “Valentina”, 12:00etan, 
Muxikebarrin. Adin guztientzat. 
2,50€.

Haur zinea. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Valenti-
na”. Adin guztiak. 2,50€.

Bakearen aldeko abesbatzak. 
12:00etan, Algortako San Nikolas 
plazan. Udalerriko abesbatzek parte 
hartuko dute “Coros por la paz” eki-
menak (www.corosporlapaz.org) Eu-

ropa osoan antolatutako aldi bereko 
ekitaldian.  

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Itsasoari buruzko 
bildutako jolasak (3 urtetik Aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus 

MARTXOAK 28 ASTELEHENA
Hitzaldi-eztabaida. 19:30ean, on-
line, “¿A dónde va la UE? Ucrania, 
Covid, China, cambio climático, mi-
graciones…”. Hizlariak: Eneko Lan-
daburu (Europako Batzordeko Kanpo 
Harremanetarako zuzendari nagusi 
ohia eta EBk Marokon zuen enbaxa-
dore ohia) eta Josep LLoveras (EBren 
enbaxadore ohia Serbia eta Montene-
gron eta Afrika Erdiko Errepublikan). 
Antolatzailea: Eurgetxo-Europako 
herritarrak, Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartearekin lankidetzan. Erregistra-
tzeko eta hitzaldiaren esteka jasotze-
ko: eurgetxo@outlook.com 

MARTXOAK 30 ASTEAZKENA
Antzerkia. “Tarara”, Hika Teatroren 
eskutik, 19:30ean, Muxikebarrin. 
12€.

Versadas, olerki kluba. Algortako 
Kultur Etxean, 19:00etan,  Gerardo 
Diego. Sarrera dohainik. 

AJANE. Ohiko Batzar Nagusia, 
17:00etan, Fadurako areto nagusian.

MARTXOAK 31 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, Pedro Almodóvarren 
“Madres paralelas”. Azpitituludun 
Jatorrizko Bertsioa. 12 urtetik gora-
koentzat. Sarrera: 3,50€.

Irakurzaleen txokoa. Solasaldia 
Mari Luz Estebanekin “Andrezaha-
rarren manifestua” liburuaz, eus-
karaz. 19:30ean Azebarrin. Egizuk 
antolatuta. Izenematea: labur.eus/
irakurzaleak.

APIRILAK 1 OSTIRALA
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, Kiyoshi 
Kurosawaren “Gloria Mundi”. Azpiti-
tuludun Jatorrizko Bertsioa. 16 urte-
tik gorakoentzat. 3,50€.

APIRILAK 2 LARUNBATA
Ingurumen aretoa. 10:15, 10:45 
eta 11:15 eta 11:45ean. Orientazio 
jarduera (8 urtetik aurrera). Beharrez-
koa da aldez aurretik izena ematea: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus  

APIRILAK 3 IGANDEA
Zinematxiki. “Tom eta Jerry”, 
12:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 
7 urte gorakoentzat. Sarrera: 2,50€.

Mendi-irteera. Elomendi/Higa de 
Monreal (1.295m). Alaitz mendilerroa 
(Nafarroa). Antolatzailea: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inskripzioak irteeraren 
aurreko asteazkeneko 24:00ak arte: 
etorkizunamt@gmail.com eta tel.: 
606 637 128.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 
12:15-13:30. “Landareen Indarra”. 
Inguruko sendabelarrak eta aromati-
koak ezagutzeko ekintza autogidatua 
(3 urtetik aurrera). Beharrezkoa da 
aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Dirulaguntzak 
Bizarra Lepoan, 

Hiruka, ALBE 
eta Egizurentzat

Getxok berriro ospatuko du “Planetaren Ordua”
Beste urte batez, Udalak par-
te hartuko du Planetaren Or-
dua ingurumen-ekimenean, 
oraingoan larunbatean, hi-
lak 26, naturaren defentsa-
rekin duen konpromisoa 
frogatzeko. Naturaren alde-
ko Mundu Fondoak (WWF) 
sustatutako ekimenak esta-
tuko ehunka udal, enpresa 
eta erakundeen laguntza du. 
Aurrekoetan bezala, Udalak 
Andrés Isasi Musika Eskola-
ko argiak, Areetako eta Arri-
gunagako hondartzetako 
paisaia-luminariak, Evaristo 
Churruca kaiko argi apain-
garriak eta Portu Zaharreko 
zelaigunekoak amatatuko 
ditu ordubetez, larunbateko 
20:30etik 21:30era.
WWFren arabera, “2022ko 
edizioa une bereziki garran-
tzitsuan gertatuko da; izan 
ere, gobernuen eta erakundeen 
aliantza batek, WWF besteak 
beste, anbizio handiagoa eta 

premiazko ekintza bat eskatzen 
du 2030erako naturaren galera 
gelditzeko eta iraultzeko. Pla-
netaren Ordua igaro eta aste 
batzuetara, munduko liderrak 
Nazio Batuen Aniztasun Biolo-
gikoari buruzko Hitzarmenaren 
COP15ean bilduko dira, natu-
rarako hurrengo hamarkadako 
ekintza-plan berri bati buruz 
erabakitzeko. Mundu osoan 
urte luzez lan egin ondoren, 
trantsizio ekologikoa abian da, 
gobernuak, hiriak, enpresak eta 
herritarrak naturaren eta kli-
maren alde mobilizatzen baiti-
ra. 2022an are garrantzi han-
diagoa hartuko du One Health 
kontzeptuak, pandemiaren on-

Carmen Díaz, Gizarte Kohesioko zinegotzia Perura joan zen au-
rreko astean, Nekazal arloko Emakume Agintarien Nazioarteko 
Gailurrean parte hartzera, Getxoko Zabalketa GKEak eta Carita-
sek antolatuta. Topaketan zinegotzia emakumeek euskal tokiko 
politikan duten  esperientziari buruz mintzatu zen. Argazkian, 
ezkerretik eskumara: Nardy Velasco, Roboréko Chiquitana zen-
tral indigenako presidentea; Carmen Díaz, Gizarte Kohesioko zi-
negotzia; Susana Mateo Zabalketa GKEkoa eta Maite Hernando, 
proiektuko teknikari arduraduna Bolibian.

María Piedad Echevarria Ortiz de Zarate auzokideak jaso zuen 
aurreko astean Amaia Agirre alkatearen bisita bere Algortako 
etxean, 100 urte bete zituela eta. Bilbon jaioa, ia bizitza guztia 
eman du udalerrian. Senideek lagunduta,  ohi bezala, Aixerrota-
ren oroigarria eta lore sorta bat jaso zituen alkatearen eskuetatik.

Getxoko esperientzia Perun

Mª Piedad Echevarria Ortiz de Zarateren 
100 urtebetetzea

Larunbatean, martxoak 26, udalerriko toki enblematikoetako argiak itzaliko 
dira ordubetez

doren, gero eta nabarmenagoa 
delako gizaki osasuntsu gisa 
bakarrik bizi gaitezkela hala da-
goen planeta batean”.  
Udalak gonbitea luzatzen 
die getxotarrei naturaren 
aldeko ekintza honekin bat 
egin dezaten. Kanpainan 
parte hartzeko, eman ezazu 
izena hemen: https://hora-
delplaneta.wwf.es/una-ac-
cion-global/

Udalak onartu ditu euska-
ra sustatzen jarduten duten 
elkarteentzako diru-lagun-
tzak. Horrela, Bizarra Lepoa-
nek 82.800 euro jasoko ditu 
Gehitu Kultura eta Gehitu 
Kirola egitasmoak dinamiza-
tzeko, (euskararen erabilera 
indartze aldera), eta Bapiru-
ke, umeentzako aisialdiko 
jarduerak antolatzeko bes-
teak beste. Hiruka koope-
ratibak 64.601 euro eduki-
ko ditu aldizkaria eta atari 
digitalaren gastuetarako; 
ALBEk 52.000 euro bertsola-
ritza zabaltzeko, eta Egizuk 
42.000 euro euskara ikasten 
ari diren getxotarren artean 
jarduerak antolatzeko. 
Guztira, Gehitu Kultura 66 
elkartek izenpetu dute, bes-
te 44k bere konpromisoa 
mantentzen dute Gehitu 
Kirolarekin eta 409 umek 
hartu zuten parte Bapiruken 
2021ean. Bizarra Lepoanek 
horiekin jarraitzeaz gain, 
aurten bizkaiera eta Getxoko 
bizkaiera ikasteko ikastaroa 
ere antolatuko du.  
Bestalde, Hiruka kooperati-
bak 2022an 12 zenbaki argi-
ratuko ditu, bakoitzeko 5.000 
alerekin (2.500 Getxon bana-
tuko dira).  
ALBEk 2021ean 1.173 ikus-
le batu zituen saioetan, eta 
aurtengo jardueren artean 
Bertsoz Bertso egitasmoa, 
Abra Sariketa, bertso afa-
riak, Balkoitik Balkoira, Hi-
tzaren Dantza eta ALBE gala 
izango dira. 
Azkenik, Egizuren ekital-
dietan iaz guztira 2.000 bat 
lagun ibili ziren (Berba-
laguna, Kultur jarduerak, 
Gazte Saltsa, Literaturari 
lotutako jardueretan, Ber-
bodromoan…) eta horiekin 
jarraituko dute lanean.

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Neska bat behar da, eskar-
mentuarekin, adineko bat 
zaintzeko. Arratsaldeetan. 
Tel.: 699 269 169.

-  Ingelesa. Irakasleak esko-
lak ematen ditu. Online ere. 
Gazte Txartela dutenentzat 
deskontuak. Romo. Tel.: 687 
00 06 50. Puri. 

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazko-
tasunaren erantzule izango.

www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.corosporlapaz.org
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:eurgetxo%40outlook.com?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
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https://horadelplaneta.wwf.es/una-accion-global/
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Datorren apirilaren 1ean eta 2an 
amaituko da Serifalaris diseinu 
grafikoaren eta ikusizko kultu-
raren Biltzarraren hamargarren 
edizioa Muxikebarrin, Euskadi-
ko Diseinu Grafikoa Sustatzeko 
Elkarteak (Serifalaris), Getxoko 
Udaleko Sustapen Ekonomikoaren 
alorrarekin eta Getxoko Marina 
Goñi eta Getxoko Freskue (Peio 
Atxalandabaso) bulegoekin elkar-
lanean. Hamarkada batean 3.800 
pertsonak baino gehiagok, estatu-
ko diseinuko 5 sarik eta estatuko 
eta atzerriko 80 hizlarik hartu dute 
parte. Edizio honetan 800 bat per-
tsona espero dira.
Parte hartzaileen artean, Javier Jaén, 
Pedro Almodovarren Madres para-
lelas filmaren kartel zentsuratuaren 
egilea eta Pepe Jimeno, Diseinuko 
Sari Nazionala, egongo dira.
Serifalaris Kongresuaren hamar-
garren urteurrena irailean abiatu 
zen arrakastaz; azaroa eta urtarri-
la bitartean jarraitu zuen, eta orain 
amaiera iritsi da.

Egitaraua 
Jaialdian egongo dira: Pepe Gime-
no, 2020ko Diseinuko Sari Nazio-
nala; Txema Salvans argazkilaria, 
Perfect Day lanaren egilea, Medite-
rraneo kostaldeko agertoki degra-
datuetako aisialdiari buruzko 15 
urteko lan artistiko eta dokumen-

“Serifalaris”aren X. edizioa Muxikebarrin 
amaituko da

“Sensación 
Tanguera” 
ikuskizuna

“Tarara” antzezpena Muxikebarrin 
Hika Teatroa konpainiaren eskutik 

Dientes de luna taldeak “Medusa” 
azken lana aurkeztuko du 

Pailazo hirukote ezagunak bere azken lana aurkeztuko du igandean, mar-
txoak 27, Muxikebarrin, hain zuzen ere Kuikui ikuskizuna. Beren azken lana 
hizkuntza gutxituen aldeko ikuskizuna da Miren Amurizaren ipuin batean oi-
narrituta. Kantu berriekin eta txorien kantua aitzakiatzat hartuta, ikuskizun 
honek naturaz eta euskaraz hitz egiten digu. Ikuskizunaren bi saio izango dira, 
16:30ean eta 19:00etan, eta sarreraren prezioa 8 eurokoa da. 

“Kuikui”, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototsekin

talaren, eta Relajaelcoco branding 
estrategikoaren estudioa. Emaku-
me diseinatzaile ugari ere egongo 
da, horien artean: Genie Espinosa, 
diseinatzailea, ilustratzailea Hoops 
komikiaren egilea, fantasia disto-
piko, feminista eta post millenial 
saritua; Inma Bermúdez diseina-
tzailea, IKEAren eta Lladróren ko-
laboratzailea, besteak beste; Nuria 
Vila, bere lan-prozesuetan jasan-
garritasunarekin eta ingurumena-
rekin konprometitua, edo Rebeka 
Arce, Bilboko diseinatzaile gaztea, 
proiekzio handikoa eta ZINEBI 
edo Getxophoto-rako kanpainen 
egilea. Holandatik, Trapped un 
Suburbia estudioko arduradunak 
etorriko dira, Diseinuen Harry Pot-

Hika Teatroa konpainiak Tarara an-
tzezpena eskainiko du euskaraz, 
Muxikebarriko Ereaga aretoan, 
martxoaren 30ean, asteazkenean, 
19:30ean. Sarreraren prezioa 12 eu-
rokoa izango da. Alacanteko Josi 
Alvaradoren lana Arantza Iturbek 
euskaratu du eta Agurtzane Intxau-
rraga da zuzendaria. Interpreteen 
artean Sandra Ferrús, Kepa Errasti, 
Jurdana Otxoa, Itziar Ituño eta Ene-
ritz Artetxe daude. 
Egilearen hitzetan, barkamen, la-
guntasun eta amatasunari buruz 
egindako lana Bilboko San Francisco 
auzoan kokatzen da, 70ko hamarka-
dan. Han hazi da Rosa, biolin jotzaile
gaztetxoa eta Tarara, gaueko lanetan 
aritzen den emakume prostituta du 
lagun. Han bizi dira gizon jaio zen 
emakumea, alabarik gabeko ama 

Dientes de luna talde gernikar 
gazteak duela gutxi argitaratu-
tako Medusa, bere azken lanaren 
kantuak aurkeztuko ditu Muxi-
kebarrin, ostiralean, martxoaren 
25ean, 21:00etan. Disko honekin 
Utopista eta Atmósfera lanekin ha-
sitako trilogia osatzen dute eta 
rock progresibo eta indartsu baten 
aldeko apustua egiten dute, atal 
erritmiko bizi baten babespean.
Utopistarekin esan ziguten lurra 

Estatu mailan erreferentea den diseinu grafikoari buruzko Biltzar profesionala

Sensación Tanguera ikuskizun koreo-
grafikoa eta musikala martxoaren 
26an, larunbatean, ikusi ahal izan-
go da 19:30ean, Areetako Andrés 
Isasi Musika Eskolan. Kontzertura-
ko sarreraren prezioa 5 eurokoa da 
eta leihatilan erosi ahal izango da 
ekitaldi-egunean, 16:30etik aurrera.

Sensación Tanguera proiektu be-
rriak Rio de la Platako tangoaren 
konpositore eta egile nabarmene-
nak omendu nahi ditu, Leonardo 
Alonsok sortutako jatorrizko mu-
sika-moldaketen bidez. Gitarraren 
eta ahotsaren bidez, interpreteak 
generoaren obra esanguratsuenen 
aukeraketa zaindua egiten du, tan-
goaren melodiaren eta literatura 
poetikoaren bidez, sentipen bizien 
eta erromantikoen bidaia batera 
garamatzana, hain tenperamen-
tala eta nostalgikoa den musika 
honi darion eduki emozional guz-
tian zehar. Programak, besteak 
beste, hurrengo musikarien lanak 
biltzen ditu: Carlos Gardel, Aníbal 
Troilo, Héctor Stamponi, Enrique 
Cadícamo, Mariano Mores eta En-
rique Santos Discépolo.

Eszenaratzean, Sylvia eta Raul (Bai 
Vén Tango) tango-dantzari biko-
teak hartuko du parte, programa 
osatzen duten obren aukeraketari 
ukitu koreografikoa emango diona.

terrak izenez ezagutzen direnak, 
eta KesselsKramer agentziakoak.

Serifalarisek aurreko edizioetako 
ahotsetako batzuk berreskuratu 
nahi izan ditu hamargarren edizio 
honetan. Bere izpiritu jostagarriena-
ri leial, sare sozialetako jarraitzaileen 
esku utzi zuen aukeraketa, eta Javier 
Jaenen alde bozkatu zuten. Feroz 
2022 Sarien 9. edizioan, Almodova-
rren Madres paralelas filmerako karte-
la saritu zuten eta 2021eko abuztuan 
polemika piztu zuen Facebookek 
zentsuratu zuenean. 2020an, Forbes 
aldizkariak 100 espainiar sortzailee-
netakotzat jo zuen Jaen.
Informazio gehiago eta sarreren 
salmenta: www.serifalaris.com

Eskumatik ezkerrera: Amaia Agirre alkatea, Peio Atxalandabaso, Iñigo Urkitza Sustapen 
Ekonomikorako zinegotzia eta Marina Goñi. 

eta amarik gabeko alaba bat. Ezer ez 
zen berdina izan lehen aldiz elkartu 
zirenetik. Hau da hainbeste umeren 
istorioa; bidaia iniziatiko eta adikti-
boa haragiaren hondora. 
Josi Alvarado, Itzulpengintzan eta 
Kazetaritzan lizentziaduna, sei ur-
tez kazetaritzan lan egin ondoren, 
egun irakasle, hizkuntzalari eta an-
tzerkigile lanetan dabil. Tarara lana-
rekin Ana Diosdado Antzerkiaren 
SGAE I. Saria lortu du.

bizitza guztietan behar diren uto-
piekin aurrera egin ahal izateko 
dagoela. Ondoren, Atmosfera arnas 
ditzakegun utopia guztien airea 
izan zen, eta Medusa da bizitzeko 
behar dugun ura, utopia guztiak 
utopisten (utopikoen) egarri dire-
lako. Medusa rock indartsua da, 
erritmo sekzioan kolpe handia 
ematen duena. Horretan gitarren 
soinuak tropelean doaz, ahots ia 
urratuaren magalean lelo askore-
kin. Power rocka laztan elektroni-
ko isilekin, power rocka pixkanaka 
igerian, arnasa sakon hartuz lu-
rrean zutik jartzeko zain.
Dientes de Luna taldeak trilogia-
ren bidea hartu du soinuak biri-
biltzeko.

Sarreraren prezioa 5 eurokoa da.

www.serifalaris.com


Ostiralean, apirilak 1, 19:00etan Mi 
pequeño gran samurái dokumentala 
aurkeztuko da RKE-Romo Kultur 
Etxean,  martxoaren 31n ospatzen 
den Nazioarteko trans ikusgarri-
tasunaren eguna dela eta. Car-
men Díaz, Gizarte Kohesioko zi-
negotziaren arabera, helburua da  
“transexualitatea sexu-aniztasuna dela 
azpimarratzea. Urteetako borrokaren 
ondoren, kolektiboa ikusgarriagoa da, 
askeagoa, mobilizatu egiten da eta harro 
gozatzen du. Hala ere, uste dugu orain-
dik ere lan handia dagoela egiteko aniz-
tasun sexualarekiko gizarte integratzai-
leagoa, bidezkoagoa eta solidarioagoa 
eraikitzeko. Sexualitatea bizitzeko eta 
generoa adierazteko modu guztiekiko 
erabateko aintzatespena eta errespetua 
lortu behar dugu, eta transfobia sozia-
la ez duen gizarte batean bizitzeko lan 
egingo dugu. Dokumentalaren proiek-
zioarekin transexualen egoeraz kon-
tzientziatzera lagundu nahi dugu”.  

Arantza Ibarrak zuzendutako doku-
mentalak Ekai Lersundi trans gaz-
teak bere buruaz beste egin eta izan-
dako bizipenak jasotzen ditu. Bere 
figura nahiz Euskal Herriko beste 
trans askoren borroka aldarrikatze-
ko helburua du lanak eta Elaxar Ler-

Martxoaren 26an, larunbata, Bilbo-
ko Elkarte Filarmonikoan estrei-
natuko da Tandem dokumentala, 
Desafio BrusELAs ekimenean ins-
piratuta. Joan den ekainean, Jaime 
Lafita getxotarrak, bere semeak eta 
DalecandELA elkarteko lagunek 
Europar Batasuneko hiriburura 
bizikletaz egindako bidaia izan 
zen, erakundeei Alboko Esklerosi 
Amiotrofikoaren (AEA) ikerketari 
begira finantza-laguntza eskatzeko.

19:30ean hasiko den ekitaldian, bes-
teak beste, Juan Carlos Unzué fut-
bolari ohi eta entrenatzaile nafarrak 
(AEAren diagnostikoa izan zuela 
2020an),  Oscar Fernandez-Capeti-
llo, CNIOko eta Karolinska Institu-
tuko ikertzaileak eta DalecandELA 
elkarteko ordezkariek parte hartu-
ko dute. Izaskun Bilbao EAJko euro-
parlamentariak eta Sandra Gallina 
Europako Batzordeko Osasuneko 
zuzendari nagusiak ere euren me-
zuak helaraziko dituzte Europatik. 
Ekitaldia ordu eta erdikoa izango 
da gutxi gorabehera, eta The Fa-
keband taldearen emanaldiarekin 
amaituko da. Azaroaren 27an Mu-
xikebarrin aurkeztu zen DalecandE-
LA-The Soundtrack izeneko ongin-
tzazko diskoan parte hartu zuten 
Getxoko 21 taldeetako bat da talde 
hori. Sarrerak online eros daitezke 
(https://labur.eus/emGwH). Bildu-
tako dirua AEA ikertzeko eta hura 

sundi aitak eta Ana Martínez ama-
ren lekukotzak ere jasotzen ditu, bai 
eta Naizen, adingabe transexualen 
familien elkarteko ordezkarirenak 

pairatzen duten pertsonei lagun-
tzeko erabiliko da.

"Desafío BrusELAs" 
Desafío BrusELAs ekimenak, Jaime 
Lafitak eta DalecandELAk bultza-
tuta, 190 milia bela itsasontziz na-
bigatzea Getxotik Arroxelara eta ia 
900 kilometro pedalei eragitea Bru-
selaraino izan zuen helburu, Euro-
pako Parlamentuko presidenteari, 
David Sassoli zendu berriari, AEA-
ren aurka borrokatzeko Espainiako 
eta Europako elkarteek sinatutako 

eta gaztearen herria den Ondarroa-
ko hainbat bizilagunenak ere. 

Proiekzioaren ondoren, solasal-

manifestua emateko, besteak beste 
DalecandELA bera, Dar Dar, Saca 
La Lengua a La ELA, ADELA edo 
Luzón Fundazioa.
“Tandem AEAk ordezkatzen duen tal-
de-lanaren sinonimoa da. Gaixook egu-
nero behar dugu laguntza eta estaldura, 
bai senide eta lagunena, bai mediku eta 
osasun profesionalena. Talde-lana bizi-
kleta tandemaren gainean ere funtsezkoa 
dena” Jaime Lafitak azaltzen duenez. 

Estatuko hainbat elkartek bultza-
tutako AEAren aurkako ELAren 

di bat izango da Elaxar Lersundi, 
Ana Martinez eta Bea Sever Nai-
zen elkarteko bozeramale getxota-
rrarekin.

kontrako bost ohiu izenekoaren lau-
garren aldia da, AEAren diagnos-
tikatutako milaka pertsonentzako 
bozgorailu izateko eta gaixotasun 
sendaezin hori ikusarazteko, baita 
familiek eta zaintzaileek betetzen 
duten zeregin garrantzitsua ere. 
Aurrekoak hauek izan ziren: 
ELAntartida espedizioa 2018an; 
Vinson mendira 4.892 m; TeidELA, 
Teide 3.718m eta, berriagoa, Urriela 
espedizioa, Europako Mendietako 
Picu Urriellu edo Naranjo de Bul-
nesera (Asturias).

“Mi pequeño gran samurái” lanaren proiekzioa Romo Kultur Etxean 

Jaime Lafita protagonista duen “Tandem” dokumentalaren estreinaldia

Trans ikusgarritasunaren Nazioarteko Eguna dela eta

“Desafio BrusELAs”en inspiratua, bere semearekin eta “DalecandELA”ren lagunekin egina

https://labur.eus/emGwH

