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Apirilak 28
>> Maiatzak 05

Liburu Azoka. Maiatzaren 1era arte,
Algortako Geltokia plazan liburutegien
saltoki eta zenbait ekitaldi.
Antzerkia. Maiatzaren 6tik 8ra arte, “Erresuma
/ Kingdom / Reino”, 19:30ean, Muxikebarrin. 16
urtetik gorakoentzat. 21€.

Etxeetan hondakinak bereizteko kitak emango dira eta informazio-gune ibiltariak egongo dira

Edukiontzi marroiaren erabilera sustatzeko eta materia organikoaren
jatorrizko hautaketa hobetzeko kanpaina
Udalak kanpaina bat jarri du
abian edukiontzi marroiaren erabilera sustatzeko eta etxeetako eta
jardueretako (merkataritza) hirihondakin solidoen materia organikoa jatorrian hobeto hautatzeko. Hori dela eta, ekimen horren
garapenaren berri ematen duen
gutun bat postontzietan banatzen
hasi da, etxe guztietara fase desberdinetan iristeko asmoz.
Amaia Agirre alkateak azpimarratu duenez, “udalerri jasangarriagoa eta ingurumenarekiko begirunetsuago egiteko ahaleginean, kanpaina
honi ekin diogu getxotarrei azaltzeko
zein den organikoaren bilketa zerbitzua eta nola atxiki daitezkeen; beren
etxeetara eramango zaizkie edukiontziaren erabilera egokia eta jatorrizko bereizketa bermatzeko materiala
eta informazioa, eta herritarrei eta
komertzioei azalduko dizkiegu banaketaren etekinak, hau da, jatorrizko
hautaketaren eta amaieran lortutako
produktuaren xehetasunak”.
Edukiontzi marroia edo bosgarren edukiontzia, itxiera elektronikoarekin eta irekitzeko
hurbiltze-txartela behar duena,
2017an ezarri zen Getxon. Gaur
egun, 5.000 pertsonak eman dute
alta zerbitzuan, eta kopuru hori
handitu behar da estatuko eta
Europako legerian ezarritako
helburuetara iristeko. “Materia
organikoa bereizita, hau da, janari-hondarrak (begetala, haragia eta
arraina) biltzearen helburua da birziklapenaren % 50a gainditzea, Europak ezarritako erronka. Iaztik Foru
Aldundiak haragi eta arrain hondakin gordinak eta kozinatuak edukiontzi marroian onartzen ditu eta horregatik zeregina errazago izango da
gure etxeetan. Kanpaina bat egingo
dugu bereiztearen garrantzia azaltzeko eta etxe bakoitzean eta zortzi

edukiontziak zabaltzeko txartel
elektronikoa, poltsa konpostagarrien pakete bat, eta bereizi
beharreko materialari buruzko
informazio-imana eta zerbitzuari
buruzko informazio-gida bat.

informazio gunetan ongietorri-kitak
banatuko dira. Udalerria lau sektoretan banatu dugu, herriko 30.000
etxebizitza baino gehiagotara heltzeko eta horretarako profesionalen hiru
talde ditugu, sektore bakoitzean hiru
astez egoteko”, adierazi du Joseba
Arregi Ingurumeneko Hiri Zerbitzu eta Ingurumen Kalitateko
zinegotziak.
Kitak etxeetara eta gune ibiltarietara eramango dira
Etxeetan banatzen hasi den gutunaz gain, kartelak jarriko dira
atarietan, pertsonek izena eman
eta kit osoa etxean bertan jaso

ahal izateko. Hori posible izango ez balitz, kanpainan Getxo
zeharkatuko duten informazio
eta sentsibilizazio gune ibiltarietara joan ahal izango da hartzera.
Puntu horietan, herritarrak artatuko dira, kanpainari eta bio
hondakinen gaikako bilketasistemari buruzko informazioa
emanez, eta etxean materia organikoa modu egokian bereizteko moduari buruzko argibideak
emanez. Sisteman alta ematen
dutenei bio hondakinentzako
kita emango zaie hurrengoekin:
aireztatutako kubo marroi bat,

GUNE IBILTARIAK
Asteartetik ostiralera: 09:00-13:00 eta 16:00-19:00
Larunbatetan: 10:00-14:00 eta 16:00-19:00
Areeta-Romo

Andrés Larrazabal eta Nagusi kaleen elkargunea
Romoko Santa Eugenia plaza

Algorta

Geltokia plaza
Ollarretxe eta Salsidu kaleen elkargunea

Neguri

Gernika parkea
San Inazio plaza

Andra Mari

Malakate parkea
Borobia parkea

maiatzaren 10, 12, 14, 25 eta 27an
maiatzaren 18, 20 eta 31n, eta ekainaren 2 eta 4an
maiatzaren 11, 13, 24, 26 eta 28an
maiatzaren 17, 19 eta 21ean, eta ekainaren 1 eta 3an
ekainaren 7, 9 11, 22 eta 24an
ekainaren 15, 17, 28 eta 30ean, eta uztailaren 2an
ekainaren 8, 10, 21, 23 eta 25ean
ekainaren 14, 16, 18 eta 29ean, eta uztailaren 1ean

Zer birziklatu
Edukiontzi marroian, animaliajatorriko hondarrez gain (haragi,
hestebeteak, arrain eta itsaskiak,
arrautzak eta horien oskolak,
hezurrak eta gazta), kozinatuak
edo gordinak, honako hondakin
hauek ere bota daitezke: begetalak (fruituen hondar eta hezurrak, ortuariak, lekaleak, barazkiak, pastak eta arrozak, haziak,
fruitu lehorrak eta horien oskolak, zerealak), kozinatuak edo
gordinak; loreak eta landareak,
belarra eta inauste-hondarrak,
ogia, gailetak eta opilak, sukaldeko papera, paperezko ezpainzapiak eta mahai-zapiak, kafe-poso
eta -iragazkiak, txikoria, infusiopoltsatxoak, kortxo naturaleko
tapoiak, kartoizko arrautza-ontziak eta kartoi ondulatu zikina
(guztiak materia organikoz bustiak), brotxetetarako edo beste
elikagai batzuetarako zotzak,
izozki-makilak eta antzekoak,
algak, alpistea, gozokiak, irina,
marmelada edo poltsa, ontzi eta
tresna konpostagarriak.
Doako poltsa konpostagarriak
eta konposta
Gainera, aipatu bezala, organikoa banatzen duten eta edukiontzi marroia erabiltzen duten pertsonak, 17 astean behin, 37 poltsa
konpostagarri eta lore eta landareentzako ongarri-ontzi txikiak
eskuratu ditzakete dohainik, Algortako Urgull kaleko udal-bulegoetan, Romo Kultur Etxean, eta
Fadura eta Gobela kiroldegietako
hallean jarritako lau makinetan.

rrezkoa da aldez aurretik izena ematea:
www.ingurumenaretoagetxo.eus

APIRILAK 28 OSTEGUNA
Liburu Azoka. Algortako Geltokia plazan, %10eko deskontuak erosketa
guztietan eta familia osorako ekintzak.
Bertoko egileren sinatze-txandak. Goizez eta arratsaldez, igandean izan ezik
(goizez). Maiatzaren 1era arte.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00etan,
Naomi Kawaseren “Madres verdaderas”. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera:
3,50€.
Irakurzaleen txokoa. Kepa Altonagaren “Iridioaren mintzoa” liburuaz euskaraz mintzatzeko, 19:30ean, Azebarri
kultur elkartean. Egizuk antolatuta. Izenematea: egizugetxo@gmail.com
APIRILAK 29 OSTIRALA
Antzerkia. Arrigunagako barikuak.
“Tribiz: Baserri Galdue”, Jon Ander
Urrestiren eskutik, 21:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 5€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, Julien Templeren “Crock of Gold: Bebiendo con
Shane MacGowan”. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. 16 urtetik gorakoentzat.
3,50€.
Kontzertu solidarioa. “Bidesari”ren
alde. 18:30ean, Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan. “Bleibet” (Artziniega)
eta “Andrés Isasi” (Getxo) abesbatzen
emanaldia. Sarrera: 5€.
APIRILAK 30 LARUNBATA
Kontzertua. “Talismán”, Marco Mezquidaren eskutik, 19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 12€.
Kontzertua. 18:30ean, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan. Markel
Intxaurbe Onaindia (gitarra). Sarrera:
gonbidapenarekin (txarteldegian, egunean bertan).
Kontzertua. 20:15ean, Trinitarioen
elizan (San Martín kalea) Coro Vetusta
(Oviedo) eta Zozoak abesbatza (Getxo)
taldeen emanaldia.
Nazioarteko Dantza Eguna. Areetako
Geltokia plazan, 12:00etan, dantza-eskola irekia, eta 19:30ean, dantzaldia,
bertoko dantza eskola eta profesionalen eskutik. Sarrera dohainik. Eguraldi
txarrarekin, ekitaldia bertan behera
geratuko da.
Ipuin-kontaketa: Storytime. Algortako Geltokia plazan (Libruru azokaren
karpan), 11:00etan, “Gina Ginger´s &
Charlie Chives”, Kids&Us Getxo-Algortaren eskutik. 2-10 urte. Ingelesez.
Izen-ematea: getxo@kidsandus.es /
algorta@kidsandus.es
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30. Helduentzako tailerra: kontserba-errezetak
sagarrekin (Olatxuko Laboreak). Beha-

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

- Berreskuratu zure argazkiak,
bideoak eta familiaren pelikulak. Pasatu DVD formatora. Tel.:
630 26 58 75.

MAIATZAK 1 IGANDEA
Zarzuela. “El caserío” (J.Guridi), Zabalguneko abesbatzaren eskutik,
19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 20€.
Zinematxiki. “Ainbo, Amazoniako gerraria”. 12:00etan, Muxikebarrin. 7 urte
gorakoentzat. Sarrera: 2,50€.
Mendi-irteera. 4. Etapa GR-85 Zentzuen ibilbidea. Quintanilla-Frías.
Mendi-ibilia. 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. Animalien oinatzen inguruko ginkana eta eskulana (6 urtetik
Aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik
izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 4 ASTEAZKENA
Liburu-aurkezpena. Algortako Kultur Etxean, 19:00etan, “Nueve loros y
quince colibríes”, Aurelio Gutiérrez Cid
egilearen eskutik. Sarrera dohainik,
edukiera bete arte.
MAIATZAK 5 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, Edgar Wrighten “Last night
in Soho”. 16 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
MAIATZAK 6 OSTIRALA
Antzerkia. “Erresuma / Kingdom /
Reino”, Arriaga antzokiarekin batera
ekoitzia, besteak beste, 19:30ean,
Muxikebarrin. Euskaraz. 16 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 21€.
Zine-Kluba. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Marco Bellocchioren “Il traditore”, Azpitituludun
Jatorrizko Bertsioa. 16 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Getxoko ondare eta naturari buruzko ibilbide-tailerra. "Mayo verde".
4-12 urte bitarteko haurrak dituzten
familientzat, 17: 00-19:00. Topagunea:
Romo Kultur Etxean. Gaztelaniaz. Izen
ematea: www.getxo.eus/apuntazaitez
MAIATZAK 7 LARUNBATA
Antzerkia. “Erresuma / Kingdom /
Reino”, Arriaga antzokiarekin batera
ekoitzia, besteak beste, 19:30ean,
Muxikebarrin. Gaztelaniaz. 16 urtetik
gorakoentzat. Sarrera: 21€.
MAIATZAK 8 IGANDEA
Antzerkia. “Erresuma / Kingdom /
Reino”, Arriaga antzokiarekin batera
ekoitzia, besteak beste, 19:30ean,
Muxikebarrin. Gaztelaniaz. 16 urtetik
gorakoentzat. Sarrera: 21€.
Zinematxiki. “Los tipos malos”,
12:00etan, Muxikebarrin. Adin guztiak.
Sarrera: 2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 17:00etan, “Tess eta ni”.
Euskaraz. Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.

- Neska bat behar da, eskarmentuarekin, adineko bat zaintzeko. Arratsaldeetan. Tel.: 699
269 169.
- Neska euskalduna lan bila dabil,
etxeko lanak egiteko, gaixoak,
eta umeak zaintzeko. Eskarmentuarekin. Tel.: 650 74 01 10.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren erantzule izango.

STAFF >

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111
Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari
lotutako albisteak eta informazioak agertzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa
Galduroz.
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20.
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte,
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

Gatazkak konpontzeko eta bitartekotza egiteko trebetasunei buruzko ikastaroa
hasi da

Udaltzaingoa, herritarren arreta hobetzeko
konpromisoa hartuta

Getxoko Udaltzaingoak gatazkak konpontzeko eta bitartekaritzarako trebetasunei
buruzko ikastaroa antolatu du Romo Kultur Etxean.
Joan den astelehenean hasi
zen ikastaroan 20 agentek
hartzen dute parte eta helburua da baliabide eta teknika eraginkorrak eskaintzea
agenteei komunikazio eraginkorrerako eta gatazken
kudeaketarako,
herritarrei
arreta emateko tresna gisa.
“Udaltzaingoaren lana eskatzen
duten egoera askotan tentsioa eta
gatazkak daude. Agenteek egin
dezaketen prebentzio-lanak potentzial handia du gatazken go-

rakada murrizteko eta indarkeriazko egoerak sortzeko”, Keltse
Eiguren Udaltzaingoaren arduradunak adierazi duenez.
Prestakuntza hori hiru jardunalditan emango da, eta
Gobernu Taldearen legegin-

tzaldiko Planaren helburuen
barruan kokatzen da, getxotarren hurbileko polizia-zerbitzua sustatzeko. Aurten
indarkeria matxistari buruzko beste ikastaro batzuk ere
izango dira.

Toponimia ibilbideak 5etik 11ra Izenemateak
ludotekarako
igo dira
Udalak toponimia ibilbideak / 688 635 350.
abian jarri ditu berriro, udalerriko txokoak eta beren Ibilbideak
izenak hobe ezagutzeko, eta
• Romo: apirilaren 28an eta
aurten berritasuna izango da
ekainaren 1ean, 18:30ean.
5 izan beharrean 11 izango
• Neguri: maiatzaren 3an,
direlako, ohikoekin batera,
18:30ean.
Romoko, Areetako eta Negu• Andra Mari (laburra):
riko gune berrietatik pasako
maiatzaren 7an, 18:30ean.
baitira. Bizarra Lepoan elkar• Areeta: maiatzaren 10ean,
tearekin elkarlanean antola18:30ean.
tuta, parte hartzaileek ibilbi• Andra Mari (kostaldea):
deetan udalerriko toponimia
maiatzaren 14an, 11:00etan.
eta historia, ondare kulturala,
• Algorta (Satistegi-Usapaisaia, geologia, fauna eta
tegi): maiatzaren 17an eta
abar ezagutuko dituzte, bi-hiekainaren 18an, 18:30ean.
ru ordutan. Azalpenak euska• Portu Zaharra bertsotan:
raz izango dira, eta norbaitek
maiatzaren 20an, 20:00etan.
ulertzeko arazorik izango
•
Fadura-Hezeguneak:
balu, bere mailara egokituekainaren 4an, 10:00etan.
ko lirateke azalpenak. Doa• Punta Begoña: ekainaren
koak dira eta, herritar orori,
7an, 18:00etan.
ikastetxeei, euskaltegiei eta
• Portu Zaharra: ekainaren
elkarteei zuzenduta daude.
9an, 18:30ean.
Informazioa eta izenemateak:
• Alango (kostaldea): ekaigetxo.toponimia@gmail.com
naren 14an, 18:30ean.

Maiatzaren 2tik 15era zabalik egongo da Kukupraka
Ludoteka udan zehar eta
2022/2023ko
ikasturtean
erabili nahi duten umeentzako izena emateko epea.
Udako jarduerak doakoak
izango dira, astelehenetik
ostiralera, 10:30etik 13:30era,
2011tik 2016ra bitartean jaiotako umeentzat. Familia interesatuek online bidezko
inprimakia bete beharko
dute eta izenemate baino
plaza gehiago egotekotan
zozketa bat egingo da. Datorren ikasturtean, txandak
5 eta 6 urte bitartekoentzat
astelehen, asteazken eta ostiraletan; 7 eta 9 urte bitarteko
umeentzat astearte, ostegunetan eta ostiraletan, eta larunbatak 10 eta 11 urtekoentzat izango dira. Izenematea
eta informazioa:
https://
www.getxo.eus/es/euskara/

Igandean, maiatzaren 1ean, 19:30ean, Muxikebarrin

Masa Coral del Ensanche abesbatza eta Santos Ariño baritono
getxotarra, “El Caserío” zarzuelaren protagonistak
Muxikebarriko Ereaga aretoan,
igandean,
maiatzaren
1ean,
19:30ean, Jesús Guridi konpositorearen klasiko handienetako bat
eskainiko da, El Caserío lana, hain
zuzen ere, Madrilgo Zarzuelako
Antzokian 1926an estreinatu zena.
Masa Coral del Ensanche abesbatzak, Santos Ariño baritono
getxoztarrarekin batera, ohiturak
biltzen dituen lan hau aurkeztuko digu, Sasibil baserriaren inguruan garatzen dena. Higiezina
Santiren jabetzakoa da, Ana Mari
eta José Miguel ilobekin bizi den
indianoarena, zeinak nola edo
hala bermatu nahi baitu euskal
baserriak gordetzen duen familiaren jarraipena. Alabaina, Txikito de
Arrigorri ezizenez ezagutzen den
José Miguel pilotariak oraindik ez
du ezkontzea buruan, ondo pasa-

tzea besterik ez baitu nahi. Egoera horretan, Santik adierazten du
bera ezkonduko dela Ana Marirekin; horren harira, José Miguelek
begiak irekiko ditu eta konturatuko da bere lehengusina Ana Mari-

Marco Mezquidak Pío Lindegaard
omenduko du “Talisman”arekin
Jazz Jaialdiak bere laguntzaile
handia izandako Pío Lindegaard
omendu nahi du aurten Marco
Mezquida pianistaren eskutik. Larunbat honetan, apirilaren 30ean,
19:30ean, izango da Muxikebarrin,
eta sarreren prezioa 12 eurokoa da.
Pianista gazte honek goitik behe-

“Tribiz: baserri
galdue” antzerki
dokumentala

ra aldatu du musika-eszena azken
urteotan, eta Talismán izeneko bere
azken proiektuarekin etorriko da
Getxora, orain arte egin duen obrarik pertsonalena dena. Aleix Tobías
(perkusioa) eta Martín Meléndez
(biolontxeloa) musikariekin batera, Mezquidak askotariko garaiak,
estiloak eta doinuak uztartzen dituen diskoa aurkeztuko digu.

rekin dagoela maiteminduta.
Zuzendaria José Luis Egiluz da,
dagoeneko munduko antzoki onenetan zarzuelak eta operak zuzendu dituena. Bestalde, Masa Coral
del Ensanche abesbatza, 1903an

sortu zena, bilbainismo lirikoaren
adierazpena da, bai eta gure eskualdeko maila altuko musikarien
harrobia ere.
Antzezpenaren sarrerak 20 euroko
prezioa du.

Bi kontzertu Areetako Musika
Eskolan
Areetako Andres Isasi Musika Eskolan bi kontzertu eskainiko dira
asteburu honetan. Lehenengoa apirilaren 29an (ostirala) izango da, eta
kontzertu sakratu solidarioa izango
da, Bilboko kartzela-pastoraltzako
Bidesari elkartearen alde, eta beste
abesbatza batzuek ere hartuko dute
parte: zehazki, Bleibet (Artziniega)
eta Andrés Isasi (Getxo) abesbatzek.

Jon Ander Urrestik, ostiral honetan, apirilaren 29an, Tribiz: baserri
galdue lana aurkeztuko du Muxikebarriko Arrigunaga aretoan.
Antzezlana euskaraz izango da eta
21:00etan hasiko da; sarreren prezioa 5 eurokoa izango da.
Lan honek Tribiz baserriaren istorioa aurkeztuko du, Bizkaiko
baserririk zaharrena dena, zazpi
mende baino gehiagokoa. Familia
bateko azken belaunaldiak izandako barne-gatazken ondorioz, 1.800
m2-ko baserria objektu arkeologiko bilakatu zen. Familiako baserritarren bilobek aktore gisa dihardute orain, eta gaur egun duten
dilema mahai gaineratuko dute:
zer egin geroz eta gutxiago erabiltzen ari den ondarearekin?

Dantzaren Nazioarteko Eguna
Kultur Etxeak, tokiko akademiekin eta kolektiboekin elkarlanean, Dantzaren
Nazioarteko Eguna ospatuko du berriz ere. Areetako Geltokia plaza izango
da agertokia aurten, eta larunbatean, apirilaren 30ean, 12:00etan, interesa
duten pertsona guztiei zuzendutako eskolak eskainiko dira, tokiko dantzaeskolen eta dantzaren alorreko profesionalen eskutik; ondoren, 19:30ean,
geletan egiten duten lanaren lagina erakutsiko da (flamenkoa, jazz, street
dance, etab.). Sarrera doakoa izango da eta, eguraldi txarra eginez gero,
ekitaldia bertan behera geratuko da.

Gabriel Fauréren lan erlijiosoz osaturiko programa eskainiko dute.
Sarrerek 5 euroko prezioa dute, eta
bildutako dirua askatasunaz gabetutako pertsonak gizarteratzeko
eta euren osatze pertsonala bultzatzeko erabiliko da. Emanaldiaren
egunean bertan erosi ahalko dira
txarteldegian (16:30etik aurrera).
Bigarren kontzertua hurrengo
egunean izango da, hilaren 30ean
(larunbata), eta 15 urteko Markel
Itxaurbe Onaindia gitarrista gaztearen eskutik izango da, besteak beste
Schubert, Bach, Brouwe eta Moreno
Torroba konpositoreen lanak eskainiko dituena. Bilbon jaio zen 2007an,
eta 9 urte zituela hasi zen musikaren munduan. Gaur egun, ikasketa
profesionalen bigarren maila egiten
ari da Juan Crisostomo de Arriaga
Kontserbatorioan. Hobetze-mailako
eskolak jaso ditu nazioarteko izen
handiko gitarristen eskutik, eta sari
ugari lortu ditu estatuko zein nazioarteko lehiaketetan.
Gonbidapen bidez lortuko dira sarrerak, emanaldiaren egunean bertan ere txarteldegian eskuratuko
direnak. Bi kontzertuak 18:30ean
hasiko dira.

Irudiaren Nazioarteko Jaialdia aurkeztuta, hogei bat artistaren erakusketarekin

Getxophotok irudimena aztertuko du bizitzari zentzua emateko
modu gisa
Getxophoto Nazioarteko Irudi Jaialdia, ekainera mugitu dena (hilaren
2tik 26ra), aurkeztu da aste honetan
ofizialki Amaia Agirre alkatea; Andoni Iturbe Kultura sailburuordea
eta Jokin Aspuru Jaialdiaren zuzendaria bertan izan direla. Hamaseigarren edizio honetan, irudimenak
bizitzari zentzua emateko orduan
betetzen duen rola eta irudiek horretarako eskaintzen dituzten aukerak aztertzea proposatuko da.
Erakusketak
Jon Uriartek komisariatuta, Suitza,
Bolivia, Mexiko, Erresuma Batua,
Brasil, Kolonbia edo Turkiatik etorritako 20 bat artistaren erakusketak izango dira ikusgai Algortako
erdialdean, Ereaga hondartzako
pasealekuan eta Romoko Kultur
Etxean. Berrikuntza gisa, aurten
hiru espazio gehituko dira: Punta
Begoña Galeriak, Algortako Kasinoa eta Portu Zaharreko Daduena
etxearen fatxada.
Parte-hartuko duten egileen artean, Suitzako Jojakim Cortis y
Adrian Sonderegger artistek osatutako bikotea nabarmentzen da.
Icons proiektua aurkeztuko dute,
argazkien benetakotasuna zalantzan jartzera gonbidatzen duena.
Artistek mundu mailan ezagunak
diren irudiak berrerabiliko dituzte
eta horretarako, berriro egingo dute
eszenaren argazkia.
Marisol Mendez artista latinoamerikarrak Madre proiektua aurkeztuko du, Boliviako emakumeak
antzematean eta irudikatzean arrazak eta erlijioak duen eragina aztertzen duena.
Euskal
Herriko
ordezkaritza
Ainhoa Resanoren eta Bilboko
Bego Antónen partetik helduko
da. Lehena Donostiako FotoKutxaren artxiboko emakumeei buruzko
proposamen feminista bat egiten
ari da, eta bigarrenak Haiek danak
sorginak lana aurkeztuko du. Erdi
Aroan, Euskal Herrian izandako
sorgin ehizaren ikusizko birsortze
bikaina eta iradokitzailea da.
Jaialdian esperimentatzeko eta
ondo pasatzeko izango diren beste
ekimen nabarmenak izango dira
Punta Begoñan jarriko den gunea,
bertatik Meteosat sateliteek igorritako irudiak atzemango baitira, eta
bestetik, Algortako Kasinoan jarriko den Clare Strand britaniarraren
All that Hoopla feria atrakzioa.
Amaitzeko, Juan Covelli y Gloria
Oyarzabal artistak La neutralidad
no existe izeneko elkarrizketa izango dute.
Internet
Komunikatzeko edo hedatzeko
bitarteko gisa izateaz gain, Inter-

net programazioaren zati nabarmen bat hartzen duen espazioa
da. Horrela, programa digitalak
Getxophoto kanala hartuko du Filmin zinema plataforman. Galiziako
zinemagile eta artista ezagun Lois
Patiño da edizioaren gaiari lotutako filmen komisario arduraduna
eta film horiek plataforman ikusi
ahal izango dira ekainean. Bestalde,
Juan Covelli sortzaile kolonbiarrak
Tesoro especulativo izeneko obraren
bideoak aurkeztuko ditu eta Marco
de Muttis italiarrak Photographies
without Photographer proiektua estreinatuko du, Jaialdirako bereziki
adimen artifizial bidez sortutako
proiektu digitala.
Ezkerretik eskumara: Amaia Agirre alkatea, Andoni Iturbe Kultura sailburuordea eta Jokin Aspuru
Jaialdiko zuzendaria

“Haiek danak sorginak” (Bego Anton)

“Madre” (Marisol Mendez)

Elkarrizketak
Programako elkarrizketen artean,
ohiko Encerrona/Itxialdi, klasikoaz
gain, Hamaiketako nabarmentzen
da. Hiru asteburuz jarraian, espazio horretan parte-hartzaileak
mahai baten inguruan jardungo
dute Roberto Aguirrezabala argazkilari sestaoarrarekin, David
Hornback argazkilari estatubatuarrarekin (Pulitzer sariaren irabazlea) edo egun Bilbon bizi den Elssie
Ansareo artista mexikarrarekin.
Bisitak
Getxophoto Por Jaialdiko bisita formatuetako bat da, eta horretan irudiaren munduaz kanpo jarduten
duten lau sortzailek beren ikuspuntua emango dute beren erakusketa
gogokoenei buruz. Gonbidatuak
dira Yogurinha Borova (performer
eta abeslaria) Alaia Martin eta Jone
Uria (bertsolariak) eta Toti Martínez de Lezea (idazlea).
Euskaraz zein gaztelaniaz egingo diren bisita gidatuen programa
zabalak eguneko zein gaueko (linternarekin) ibilbideak eskainiko
ditu ekaineko asteburu guztietan.
Gidak erakusketa bakoitzaren gai
nagusiak aurkeztuko ditu eta testuinguruan kokatuko ditu.
Jardueretan parte-hartzeko nahitaezkoa da Jaialdiaren webgunearen bidez izena ematea: https://
www.getxophoto.com/eu/2022koedizioa/jarduerak/
Beste ekimen batzuk
Bigarren urtez, Jaialdiak berriz LOB
(Lagunik Onenak Betiko) estatuko
argazki eta irudi eskolen ikasle Topaketa antolatu du; edalontzi azpikoen ibilbidea egingo da berriro,
tokiko ostalarien laguntzarekin,
zortzi irudiko bilduma osatzeko, eta
40 saltoki inguruk, beren erakusleihoetan parte-hartze popularreko deialdiaren bidez mundu osotik
jasotako irudien hautaketa erakutsiko dute, Algortako Dendak merkatarien elkartearen laguntzarekin.

