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ANTOLATZAILEAK

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

AGENDA

K U LT U R J A R D U E R A K

GAZTEAK ETA HELDUAK

ERAKUSKETAK

Apirilak 18, 19:00etan

Apirilaren 7tik 22ra

Nafarroako Antzoki Sarearen zirkuitua

Delia Hinestroza Gauna

Dantza: “Kirolak”

Apirilak 22, 19:00etan

Pintura: “Tumusa andante”

Apirilaren 26tik maiatzaren 13ra

Alejandro Fernandez Aldasororekin

Aranguren Ibarreko
Pintura Tailerra

Apirilak 23, 19:00etan

Maiatzaren 17tik ekainaren 4ra

Solasean

Antzerkia: “Una lectora
desaforada. Una pasión muy
real por los libros”

Argazkia: LA proiektua
Adaya Salvá

Victor Iriarte

PINTURA ERAKUSKETA

(AKRILIKOA OIHAL ETA ZUR GAINEAN)

"Tumusa andante"- Delia Hinestroza Gauna
Apirilaren 7tik,
asteazkena,
22ra, ostirala
Astelehenetik
ostiralera,
10:00etatik
13:00etara eta
17:00etatik
21:00etara
BISITA GIDATUA
ERAKUSKETARA
EGILEAREKIN,
APIRILAREN
7AN, 20:00ETAN
(Leku mugatuak
dena bete arte)
SARRERA
LIBREA
ANTOLATZAILEA: Berdintasun alorra.
Aranguren Ibarreko Udala

TAILERRAK

FAMILIENTZAT

Apirilak 19, 17:00etan

Apirilak 8, 18:00etan

Apirilak 20, 17:00etan

The Nose Theater

“Sortu zure liburutxoa collagerekin”
“Liburu txikiak”

BESTERIK

Dantza: “Demo, elegía del
momento”

Almozandía Teatro

18:00etan

Maiatzak 2, 18:00etan

Aranetxea Antzerki Tailerrak

Suakai

Musika: “Luces, música, acción!”

EUSKARAREN ASTEA

JENDE GUZTIARENDAKO JARDUERA (adin
gomendatua
6 urtetik gora)

Maiatzak 5, 18:00etan

Maiatzak 8, 17:00etan eta 19:00etan

3€

Porrotx eta Marimototsekin

Pausoka eta Glu Glu Produkzioak

Iraupena:
50 min

Pailazoak: “Amaren Intxaurrak”
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“DEMO, Elegía del momento” – The Nose Theater
“Maskara-antzerkia, txotxongiloak eta dantza garaikidea uztartzen dituen
ikuskizun diziplina anitza”
Apirilak 8,
osteguna

Maiatzak 26, 19:00etan
"Ensoñaciones"

DANTZA FAMILIARTEAN

Apirilak 11, 18:00etan

Antzerkia: “El misterio de Da Vinci”
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Kontzertua: Go!azen 7.0 Kontzertua

Delia Hinestroza Gauna 2015ean
iritsi zen Espainiara. Leku lasai eta
seguru baten bila atera nintzen nire
sorlekutik, nire semea askatasunean
hazteko eta, egun, Venezuelan ez
dauden aukerak baliatzeko. Oso
txikitatik jakin nuen arteak nituela
gustuko eta zazpi urte nituela hasi
nintzen margotzen. Julio Arraga arte
plastikoetako eskolan egin nuen
batxilergoa, eta gero, Cecilio Acosta
unibertsitate katolikoan sartu
nintzen. “Orain inoiz baino gehiago,
arteak ditut aterpe eta bake-leku;
bertan, seguru eta aske sentitzen
naiz nire sentimendua adierazteko,
pigmentu, orban eta marren bidez.”

The Nose Theater taldearen ikuskizun
berriak gogoeta eginarazi nahi digu
familiaren eta teknologiaren arteko
harremanaz, eta horretarako, gure
eguneroko bizitzaren erretratu bat
erabiltzen du, halako erretratu “selfie”
bat, esan genezake. Chejov moldeko
argazki bat da, gure gizarte garaikidea
maskararen, dantzaren eta objektuaren
poetikaren bidez erretratatzeko.
Egokitasunez erabiltzen ote dugu
teknologia? Zer puntutaraino ari gara
ahazten inguruan duguna?
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ANTZERKIA



FAMILIARTEAN

“El misterio de Da Vinci”- Almozandia Teatro
Abentura zoragarria
XVI. mendera eginen dugu atzera…
Gioconda margolana, hau da,
Frantziako erregearen enkargua,
Leonardo Da Vinciren tailerretik
lapurtu dute. Maisuaren ikasle
Francesco Melzik lagundurik, Mona
Lisaren bila joan eta lapurra aurkitu
beharko dute beranduegi izan
baino lehen. Txina ezezaguneraino
bidaiatuko dute, Amazonas
exotikora, antzinako Egiptora…
Ibilbide ederra munduan barna eta
era bateko zein besteko kulturetan
zehar, enigma hori argitzeko asmo
hutsez, Da Vinciren misterioa alegia.

Apirilak 11,
igandea
18:00etan
JENDE GUZTIARENTZAKO JARDUERA (adin
gomendatua 3
urtetik gora)
3€
Iraupena:
65 min

DANTZA



RTN-NASREN ZIRKUITUA

Kirolak. Egileak: Helena Lizari eta Laida Aldaz
Apirilak 18,
igandea
19:00etan
GAZTE ETA HELDUENTZAKO
JARDUERA
6€
Iraupena:
60 min
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KIROLAK herri-kirolak ditu inspirazioiturri, eta kirol horiek landaeremuko ogibideetan oinarritzen
dira. Dantzaren bitartez, eraldatuz,
kulturari interpretazio garaikideago
eta poetikoago bat emanez. Kirolen
fisikalitatean eta indarrean oinarrituta,
hiru dantzarik eta bi txalapartarik
iruditeria abstraktu bat sortzen dute.
Aurkitu ote ditzakegu sentiberatasuna
eta poesia indarrean, erresistentzian
eta iraunkortasunean?
*Saioa bukatzean,
egileen/interpreteen eta
ikusleen arteko topaketa
eginen da.

LIBURUAREN EGUNAREN OSPAKIZUNA
“Liburu irekia, mintzo den garun bat da; itxia, zain dagoen lagun bat; ahaztua,
barkatzen duen arima bat; suntsitua, negarrez ari den bihotz bat.”
Hinduen atsotitza

Aurten, inoiz baino gehiago, liburuak gure bidelagun handiak izan dira. Hori dela
eta, liburuaren eguna era berezian ospatu nahi dugu.
Adin guztietarako jarduerak antolatu ditugu. Etorriko al zara?
TAILERRA

TAILERRA

“SORTU ZURE LIBURUTXOA
COLLAGEREKIN”

LIBURU TXIKIAK

Sortu zure istorioa, “oinarrizko” liburutxo zuri
bat erabiliz. Nahi baduzu, erabili ebakinak edo
zeure marrazkiak. Guk guraizeak, itsasgarria,
kartulinak, grapagailua eta aldizkariak utziko
dizkizugu collageak egiteko. Zuk irudimena eta
sormena jarri beharko dituzu.

Sortu zure liburu gogokoenaren laburpen-liburu
bat. Eskura izanen dituzu guraizeak, itsasgarria,
koloretako kartulinak, grapagailuak, gometsak
eta errotulagailuak. Zuk gogoa eta sormena
soilik jarri beharko dituzu.

Apirilak 19, astelehena

17:00etatik 19:00etara

Apirilak 20, asteartea

17:00etatik 19:00etara

Adina: 8 urtetik aurrera. Izen-ematea: apirilaren
7tik 14ra Kultur Etxeko leihatilan eta 948 29 14 89
telefonoan. Leku mugatuak. Zozketaz banatuko dira

Adina: 6 – 8 urte. Izen-ematea: apirilaren 7tik 14ra
Kultur Etxeko leihatilan eta 948 29 14 89 telefonoan.
Leku mugatuak. Zozketaz banatuko dira

3€

3€

Emailea: Irati Aizpurua

Emailea: Irati Aizpurua

ARANGUREN IBARREKO IRAKURZALETASUNA SUSTATZEKO KARTEL LEHIAKETA
KONTSULTATU OINARRIAK UDALAREN WEBGUNEAN.
LANAK AURKEZTEKO EPEA ETA LEKUA:

Lanak aurkezteko epea martxoaren 1etik (astelehena) apirilaren 16ko (ostirala) 21:00etara izanen da.
Lanak tokiotan aurkeztu daitezke, zabalik dauden orduetan: Aranguren Ibarreko
liburutegia eta Kultur Etxea (Mutiloa).
SARIAK:

kartel onenarentzako sari bakarra emanen da, 120 €-z hornitua, PFEZk eragindako atxikipenak aplikatuta.
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LIBURUAREN EGUNAREN



OSPAKIZUNA

Alejandro Fernandez Aldasororekin Solasean
Labezomorroak jaio, hazi,ugaldu
eta aerosol batek erailak hiltzen
dira. Kriminal batek eragindako
heriotzarena kentzen badugu, ez da
kontu aipagarririk haren curriculumean.
Alejandro Fernández Aldasororen
bizitza ere interesik gabea da. Bilbon
jaioa eta 1997tik Donostian bizia,
bere bi eleberriak dira aipagarriak:
"Un viajante"(2010) eta "Tal vez sea
suficiente"(2012), biak ere Euskadi sariko
finalistak izandakoak. “Aversiones”
(2015) kontakizunen bilduma
dibertigarri bat da eta “El Oso Ondo”
(2019) lanak, berriz, publizitate arloko
sortzaile baten bizipenak aletzen ditu.

Apirilak 22,
osteguna
19:00etan
GAZTE ETA HELDUENTZAKO
JARDUERA
SARRERA
DOAN,
AURREZ
GONBIDAPENA HARTUTA

ANTZERKIA



LIBURUAREN EGUNA

“Una lectora desaforada. Una pasión muy real por los libros”
Idazlea eta zuzendaria: Victor Iriarte
Apirilak 23,
ostirala
19:00etan
GAZTE ETA HELDUENTZAKO
JARDUERA
3€
Iraupena:
100 min
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Berorren gorentasunaren txakurtxoak
desobeditzaile daude, hainbesteraino,
non, Buckinghamgo lorategietan
behin-behinekoz aparkaturik dagoen
bibliobusean sartu baitira lotsagabe. Hori
dela eta, ezezaguna zaion leku horretan
sartu behar izan du Ingalaterrako Isabel
II.a erreginak. Bere mundu-ikuskeran
ez du lekurik menpekoei gutxiespenik
egiteak, ezta haiei huts egiteak ere.
Horregatik, bizitzan lehen aldiz behartua
egonen da liburu bat mailegutan
eskatzera bere langile artatsuei, baina ez
daki zer egin, hain zuzen, harekin. Huraxe
irekitzea erabakitzen duenean, unibertso
izugarri bat joanen da ezagutzen, eta
grinak barren-barrenetik ukituko du.

PINTURA ERAKUSKETA
Aranguren Ibarreko Pintura Tailerra
Irakaslea: Isabel Erro
Erakusketa honetan ikusgai
izanen ditugu Aranguren
Ibarreko Pintura Tailerreko
ikasleek ikasturte honetan
egindako lanak. Tailerra
maila guztietako pertsonei
dago irekia, eta ikasteko
eta marrazki zein pintura
tekniketan sakontzeko
aukera izanen dute. Era
askotako gaiak jorratzen
dira, hala nola paisaia,
irudia, barnealdeak edo
natura hila; gainera,
askotariko pintura teknikak
eta estiloak ikasten dira.

Apirilaren
26tik, astelehena, maiatzaren 13ra,
osteguna
Astelehenetik
ostiralera,
10:00etatik
13:00etara
eta 17:00etatik 21:00etara
SARRERA
LIBREA

MUSIKA



FAMILIARTEAN

“Argiak, Musika, Ekin! Zinemaren eta haren musikaren
magia” Suakairen eskutik
Maiatzak 2,
igandea
18:00etan
JENDE GUZTIARENDAKO
JARDUERA
3€
Iraupena:
55 min

Barneratu zaitez historiako
film garrantzitsu eta
erakargarrienetako
soinu-bandetan, bidaia ederra
eginen baitugu: Toy Story,
Karibeko piratak, Avatar,
Oihaneko liburua… Ikusi eta
entzuteko moduko ikuskizuna,
Suakairen eskutik, musika
zuzenean. Esperientzia
paregabea eta magikoa, zugan
zirrara eragiteko.
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EUSKARAREN ASTEA

IKUSKIZUNA



Adaya Salváren L A Proiektua

PAILAZOAK

"Amaren Intxaurrak" Porrotx eta Marimototsekin
Porrotx Marimototsekin elkartuko
da parke magikoan. Amatxo Loreto
duela 3 urte hil zen. Intxaurrondoa
landatu zuten amatxoren oroimenez,
bere agurrean. Dolua igarota, gaur
pozik daude pailazoak, berarekin
akordatzen diren aldiro irria ateratzen
zaielako ezpainetan, intxaur zaporeko
irria. Marimototsek gordeak ditu
amak emandako haziak, parkeko
landare eta lore magiko guztienak.
Gaurkoa egun aproposa da denok
elkarrekin hazi horiek ereiteko…
mundu berri bat sortzera goaz!

Maitzak 5,
asteazkena
18:00etan
JENDE GUZTIARENDAKO
JARDUERA
LEKUA:
Aranguren
Ibarreko
Kiroldegiko
Pabilioia

3€
Iraupena:
70 min

ANTZERKI



IKUSKIZUN MUSIKATUA

"Go!azen 7.0 Kontzertua". Pausoka eta Glu Glu Produkzioak
Orain arte antzokietan sekula egin ez dugu ikuskizun berri batekin gatoz
aurten: kontzertua!
Maiatzak 8,
larunbata
17:00etan eta
19:00etan.
JENDE GUZTIARENDAKO JARDUERA (adin
gomendatua, 7
urtetik gora)
3€
Iraupena:
60 min
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ARGAZKI ERAKUSKETA

Denboraldi honetako sei aktore
oholtza gainean arituko dira abesten,
dantzatzen eta telesailari buruzko
kontu dibertigarriak azaltzen.
Denboraldi berriko abestiak, aurreko
denboraldietan kantatutako abesti
ezagunenekin uztartzen dituen
emanaldia da hau.
OHARRA: Ikuskizun honek sortzen duen
interesa dela eta, ahalik eta gazte gehienek
ikuskizunaz gozatzeko aukera izan dezaten, soilik
behar-beharrezkoak diren laguntzaile helduak
etor zaitezten eskatzen dizuegu. Mila esker aldez
aurretik zuen laguntzagatik.

Maiatzaren 17tik,
astelehena,
ekainaren 4ra,
ostirala
Astelehenetik
ostiralera,
10:00etatik
13:00etara
eta 17:00etatik 21:00etara
SARRERA
LIBREA

ANTOLATZAILEA: Aranguren Ibarreko
Kultura eta Berdintasun alorrak

"Nire moldeko omenaldia da
emakume haiei, emakume hauei,
maitasunez, errespetuz eta
mirespenez". Emakumeak mendez
mende bete duen eginkizunari
ikusgaitasuna eman beharrak
eragindako proiektua da. Munduari
erakusteko zer-nolako hutsunea
dagoen gure ikasliburuetan eta nor
diren mundu profesionaleko zein
pertsonaleko esparruetan izaniko
emakume aitzindariak. Gizateriaren
historiako 20 emakumerik
garrantzitsuenen funtsen fusioan
datza, eta haien ondoan, Adaya Salvá
zuzendariak bere bizitzan ezagututako
20 emakumerik garrantzitsuenak.

ARANGUREN IBARREKO HAUR ETA GAZTE
ANTZERKI TAILERRA
“Ensoñaciones” Iratxe García Uriz-en eskutik
Conrad Roset eta David Aceitunoren “Ensueños” liburuan oinarrituta
Maiatzak 26,
asteazkena
19:00etan
JENDE GUZTIARENDAKO
JARDUERA
ENTRADA
LIBRE. Sarrera
librea, ordubete
lehenagotik
gonbidapena
hartuta
Iraupena:
60 min

Hain urte “ezberdinean” bizi
izandakoa ardatz harturik, gai nagusia
ezberdina duten bi lanetako ahots
eta gorputz lana erakutsiko dugu;
dena den, biak ere amets egitearen
bizipozak loturik daude. Lehenak
haur talde baten ametsak ditu
oinarri; ihesean doaz bere herrialdeko
gerratik. Bigarrenak nerabe batzuen
ametsak ditu oinarrian, konfinamendu
betean. Bi egoera, bi agertoki, baina
oso antzeko abiapuntuak eta loturak
dituztela. Ametsen indarra.
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ORDUTEGIAK
KULTU R ETXEA
 astelehentik ostiralera, 9:00etatik 13:00etara
eta 14:00etatik 21:00etara.
L E IHAT I L A
 astelehentik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara
eta 17:00etatik 21:00etara.
E KITA LD I A R EN EG U N A
 ekitaldia hasi baino 30 min lehenago

SARREREN SALMENTA
Zenbakitutako sarreren salmenta: edukiera osasun eta prebentzio gaietan eskumena duten agintariek
markatutakoa izango da. Auditorioan sartzen diren pertsona guztiek eserlekua okupatu behar dute
(edukiera kontrolatzeko kontuan hartzen diren haurtxoak barne, indarrean dagoen segurtasun
araudiaren arabera) eta ezin izango da edukiera hori gainditu. 2/1989 Foru Legea*.
Sarrerak, bere kasuan jarduera bakoitzean zehaztutako prezioan, ekitaldiaren aurreko astelehenetik
erosi ahalko dira:
LEIHATILA: Ohiko ordutegia.
INTERNET: www.aranguren.es/cultura
Astelehenetik asteazkenera, online salmenta Aranguren Ibarrean erroldatutako jendearentzat
bakarrik izanen da, baldin eta salmenten sisteman alta hartu badute *. Ostegunetik aurrera,
salmenta jende guztiarentzat.
*Sarrera bat urritik erosi baduzu eta datuak eskatu badizkizugu, dagoeneko erabiltzaile gisa ageri zara eta e-mail
bat jasoko duzu zure pasahitza gaitzeko. Ez baduzu egin, dei egiguzu edo zatoz leihatilara zure alta eskatzera.

¡ADI!

EDUKIERA MURRIZTUA DAGOELA ETA, HONA HEMEN GEHIENEZ
ZENBAT SARRERA SALMENTA BAKOITZEKO:
Gehienez, 4 sarrera pertsonako familientzako ikuskizunetan*.
Gehienez, 2 sarrera gazte eta helduentzako ikuskizunetan.
*Familia ugariak, gehienez familia-unitateko pertsona kopurua.
*Porrotx eta Marimototsen ikuskizunean gehienez, 6 sarrera pertsonako.

PROGRAMATUTAKO JARDUERA ETA IKUSKIZUNEI BURUZKO ARGIBIDEETARAKO,
DEITU TELEFONO HONETARA 9 4 8 - 29 14 89

Eguzki Plaza - 31192 Mutiloa (Nafarroa) - Tel. (leihatila): 948 29 14 89
Jarrai gaitzazu Facebooken: @casadeculturaarangurenkulturetxea
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