Sorginak eta sorginkeriak
Brujas y brujerías
Toti Martínez de Lezearen testuek hegan egiten dute Gorka
Hermosak konposatu eta Edurne Zabalo klarinete-joleak
interpretatutako musikaren gainetik.
Hunkigarria eta hausnarraraziko gaituen ikuskizuna izango da.
Los textos de Toti Martínez de Lezea vuelan sobre la música
compuesta por Gorka Hermosa interpretada en dúo con la
clarinetista Edurne Zabalo.
Un espectáculo que nos conmoverá y nos hará pensar.
TESTUAK eta NARRAZIOA: Toti Martínez de Lezea
MUSIKA: Gorka Hermosa (akordeoia) eta Edurne Zabalo (klarinetea)
18:30
Chillida Leku
Espazioaren edukiera mugatua
Sarrerak / Entradas:
kultura.hernani.eus edo Biteri kultur etxean: 8€
Eguraldi txarra bada, beste egun batean egingo da, eta egun horretan berriro
ere txarra bada, beste data bat jarriko da Biterin egiteko.
Sarrerak aukera ematen du museoan ordubete lehenago sartzeko.
Si hace mal tiempo se hará otro día. Si las malas condiciones se repiten,
se pondrá una nueva fecha para hacerlo en Biteri.
Se podrá entrar al museo una hora antes del evento.
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Hernaniko I. Liburu Azoka
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Dobera Euskara Elkartea

10:30 Azokaren irekiera ekitaldia. Gorka Olazabalen bakarrizketa.
11:30-13:00 Liburuen aurkezpenak
· Euskararen ustezko kidetasunak Italian eta Korsikan
Juan Martin Elexpuru. Pamiela etxea
· Amaia. Gidoi-liburua
Markel Oyarzabal Ansa. Autoedizioa
· Gure fauna eta florari begira
Eñaut Agirre Goia eta Iñaki Sanz-Azkue.
Dobera Euskara Elkartea/Aranzadi Zientzia Elkartea
13:30 Irakurraldia Hernaniko Kale Literatura (HKL) taldearen eskutik:
ATSEGINDEGI = PLAZERAREN PLAZA
16:30 Sorgina Txirulina ipuin kontalaria:
“Euskal mitologia jira eta bira” ipuin musikatua (4-8 urte)
17:30-18:30 Liburuen aurkezpenak
· Gurea falangista zen - Alberto Barandiaran. Susa
· Ez dakit zertaz ari zaren - Ana Malagon. Elkar
18:45 Azokaren itxiera ekitaldia.
II. KROMIKI LEHIAKETAREN SARI BANAKETA
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Antolatzailea

Laguntzailea

Hitzaren inguruko jaialdia

10:30-14:00 / 16:30-19:00 Atsegindegin
Liburu Azokan 15 postutik gora egongo dira ikusgai.
Sarrera doan. Edukiera: kopuru mugatua.
COVID-19
Bizi dugun osasun-egoera kontuan hartuta hainbat neurri hartu dira guztion segurtasuna eta babesa bermatzeko. Biziki
eskertzen dugu ezarritako neurriak betetzea eta langileen argibideak jarraitzea.

@hernanikultura

Rogamos se respeten las medidas sanitarias
tomadas para garantizar la seguridad y protección de todas las personas.Agradecemos
igualmente se sigan en todo momento las indicaciones del personal que se ocupa del evento.

kulturaz gozatu, elkar zaindu!

Hitzandana
Istorio ezberdinak, kontatuak,
kantatuak, antzeztuak,
errezitatuak edota musikaz
lagunduak.

@libhernani
liburutegia.hernani.eus
@DoberaElk
dobera@dobera.eus
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Ez da kasualitatea
Bertso-saio musikatua
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Esaten dugun argia
Olerkia eta musika
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Lau bertsolarirekin batera bi musikari aritu ohi dira
(saxoa+gitarra edo biolina+gitarra).

Karlos Linazasoro idazleak, bere azken liburuaren poema batzuk irakurriko ditu,
Joxan Goikoetxeak eta Iosune Marínek interpretatuko duten musikaz lagunduta.

Lau bertsolariak eta gai-jartzailea emakumezkoak izaten
dira, eta hori “Ez da kasualitatea”. Helburua, noizbait,
emakumekoz osaturiko saioak pentsatu gabe irtetea da.

“Bizitzaren ospakuntza bat dakarkigute poema hauek”.

Umorea, jolasa, gogoeta, emakumeon arteko
konplizitatea, musika eta bertsoa uztartzen
dira saioan.

TESTUA: Karlos Linazasoro
MUSIKA: Joxan Goikoetxea (akordeoia) eta
Iosune Marin (gitarra)
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Hnuy illa
Poesia, dantza eta irudi ikuskizuna

2008. urtean sortutako ikuskizuna, 2020. urtean berrikusi eta eguneratu dute
Kukai Dantzak eta Tanttaka Teatroak. Joseba Sarrionandiaren poesian inspiratutako
ikuskizuna da, idazlearen unibertsora dantza, kantu eta ikus-entzunezkoen bidez
begiratzen duena, iradokizunaz betea. “Ate bat irekitzea bezala da, zerbait berria gerta
dadin”. Tonu ez izugarri alaiarekin, malenkoniatsuarekin apika... eta pozkorrarekin.
Poesia: Joseba Sarrionandia.
Gidoia eta eszena zuzendaritza: Mireia Gabilondo.
Koreografia: Jon Maya.
Dantzariak: Alain Maya, Aritz Lopez, Ibon Huarte, Izar Aizpuru,
Leire Otamendi, Nerea Vesga, Urko Mitxelena.
Jatorrizko musika: Iñaki Salvador.
Argazkiak: Gorka Bravo.

Bertsolariak: Nerea Ibarzabal, Uxue
Alberdi, Onintza Enbeita eta Ane Labaka.
Gai-jartzailea: Amaia Agirre.
Musikariak: Ixak Arruti (gitarra) eta
Gari Otamendi (biolina).

MAX Saria 2009, Ikuskizun Errebelazio Saria.

19:00
Biteri Kultur etxea
Edukiera mugatua

19:00
Biteri Kultur etxea
Edukiera mugatua

19:00
Biteri Kultur etxea
Aretoaren edukiera mugatua

Gonbidapenak:
kultura.hernani.eus edo
Biteri kultur etxean

Gonbidapenak:
kultura.hernani.eus edo
Biteri kultur etxean

Sarrerak:
kultura.hernani.eus
edo Biteri kultur etxean: 8€

