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Oharra: ARTZAPE ALDIZKARIAk ez ditu bere gain
hartzen aldizkarian argitaratzen diren iritziak.

Artzape aldizkaria

GETARIAKO UDALAK
eta
FORU ALDUNDIAK
diruz lagundutako aldizkaria

Txeruko postontzian

.

Urtean 22€ - Getariatik kanpora bidaltzea 27€
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LAN EUSKADI

La fuente de las mujeres filmea

e

lan Euskadik Eztabaidarako
Foro Kritikoa martxan jarri zuenetik,
martxo guztietan emakumeen borroka
jorratu du zinearen bitartez. Aurten
berriro ere, (duela hiru urte libaniar
Nadine Labakiren Caramel
filmea
proiektatu zuen) islamiar munduari
begira jarriko da. Aukera honetan, La
fuente de las mujeres 2011ko filmea ikusiko dugu.
Radu Mihaileanu errumaniar zinegileak
Magrebko herritxo menditsu batean
garatzen du emakume talde baten istorio hau.
Pelikulak emakumeen insumisioaren
aldeko baloreak defendatzen ditu.
Beste aukera ona hausnarketarako.
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UEN TXokoA

?

Zuen Txokoa atala edonork nahi duena bidali dezan egiteko egina dago: gutunak, argazkiak, zorion agurrak (bazkide ez direnek 4€), agurrak... Gutunek gehienez 200 hitz izan beharko dute: ez dira irainak onartuko. Bidaltzen diren dataren arabera jarriko dira bidalitako guztiak. Lekurik ez badago gure facebook orrialdean txinktxilikatzeko aukera emango da. Inor ez badu ezer bidaltzen, beste zerbaitetarako erabiliko dugu. Animatu atal hau erabiltzera zuena baita!

OHARRAK

otsaileanezdagoArtzaperik

U

rtero egiten dugun moduan, otsailean ez da Artzaperik kaleratuko, eta facebookeko orria ere ez
dugu berrituko. Beraz, martxoan indarberrituta etorriko gara.

Publizitatekanpaina

A

rtzape aldizkarian publizitatea jarri dezazun animatu nahi zaitugu.

Zure produktua, denda, enpresa... publizitatzeaz
gain, zure aportazioak aldizkaria aurrera jarraitzen
lagunduko luke. Izan ere, publizitaterik gabe, ezingo
genuke hilero Artzape kaleratu.
Zure ahaleginak gure ahalegin ere bihurtu dira eta
2015. urtean itxura aldaketa eman diogu aldizkariari.
Urtarriletik aurrera herri aldizkari modernoagoa
izango duzu esku artean.
4 x 4,3:
12€ aldika - urte osoan %10 = 10.80€
4 x 9:
24€ aldika - urte osoan %10 = 21,60€
4 x 13,3 :
36€ aldika - urte osoan %10 = 32,40€
8 x 9:
48€ aldika - urte osoan %10 = 43,20€
8 x 13,3:
96€ aldika - urte osoan %10 = 64,80€
8 x 18:
72€ aldika - urte osoan %10 = 86,40€
Orri erdia: 130€ aldika - urte osoan %10 = 117€
Orri osoa: 220€ aldika - urte osoan %10 = 198€
Prezioak BEZA barne dira.
* Urte osoan publizitatea jarriz ezkero %10 deskontua
aplikatuko da.
Oharra: Otsailan eta abuztuan ez da aldizkaririk kaleratzen.

Harpideekinbilera:otsailak26

A

rtzape getariarron topagunea da. Herritar denok dugu leku
bat bertan, eta gehienbat zuek, harpidedunek. Zuen iritzia oso
garrantzitsua da guretzat, horregatik, aldizkarian kolaboratu nahi
baduzue, bai idazten, marrazten, argazkiekin... Edo/eta ideia
berriak badituzue, zerbait ez bazaizue gusta-tzen edo/eta aldatu
nahi baduzue otsailaren 26an, asteartean, arratsaldeko
19:00etan, Alondigan egingo dugun bilerara gonbidatu nahi zaituztegu.
Ezin bazarete etorri jarri gurekin harremanetan gure helbide elektronikora mezu bat bidaliz, artzape@topagunea.com-era.

Artzapeeuskaraelkarteak
aurreikusitakoa2015erako

A

rtzape Euskara Elkartekoek honakoa aurreikusita dute
2015erako:
- Urtarrila: Zuhaitz Gurrutxagaren bakarrizketa saioa.
- Otsailerako: Hitzaldi bat.
- Martxorako: Korrikan parte hartzea.
- Udaberrirako: Euskaraz egiteaz bultzatzen dituzten pegatinak
kaleratzea.
- Maiatzerako: Euskal Jai egunean frontoian sardinak parrillan
eta sagardo txotxaren postua jartzea.
- Irailerako: Tailerren bat.
Proposamen gehiago edo/eta beraiekin elkarlanean jardun nahi
baduzu, jarri harremanetan helbide honetara mezu bat bidaliz:
artzape.euskara.elkartea@gmail.com.

Beñat Olabarri
Urtarrilak31

Josune Urresti
otsailak12

Zorionak, maitia!
Ondo-ondo pasa
12. urtebetetzea

Zorionak!! Gure lan
taldeko martxosari.
Muxu handi bat!

ZORION AGURRAK

T

XAPAKALEZKA
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CSI Getaria

“E

arki eoten dek ba bat oporretan!” esan genion elkarri,
mojitoekin topa eginez, ur gardenezko hondartza eder hartan.
Izan ere, Espainiako politikarien eta famatuen korrupzio eta
joku zikinak ikertzen leher eginda amaitu genuen… Ez zen
inoiz bukatzen lan hura!
Horrexegatik erabaki genuen urrunera bidaiatzea, atseden eta
bake pixkaten bila…
Bat-batean, ordea, ezusteko burofax anonimo bat jaso genuen
hondartzan bertan. Ez zen posible! Getaitik bidalia zen gainera! Ze pasa ote zen oraingoan?

Jarraian, obretako langile batek ixkin batean zegoen pergamino zahar bat erakutsi zigun. Duela mende askotakoa zen!
Dokumentu historikoa, zalantzarik gabe! Irakurtzen hasi, eta
azken balea harrapatu zuen herriko arrantzale baten egunerokoaren orri bat zela zirudien… Bertan, getariarrek indartsu
arraun egin, eta balearengana lehenak iritsi zirela aipatzen
zuen, balea arrantzatu eta portura ekarri zutela, eta zarauztarrak oraindik ere euren portu txikitik atera ezinean zebiltzala!
Urtetako liskar eta zalantzak argitzen zituen pergamino hark!!!
Nork ezkutatu ote zuen? Zarauztarren usaina zuen hark!

Irakurtzen hasi, eta herrian tuberiak aldatzeko obrak medio
frontoi parea zulatu zutela jartzen zuen, eta lur azpian oso
gauza arraroak agertzen ari zirela… Inortxok ere ulertzen ez
zituenak! Argi zegoen SOS dei bat zela, eta herriak
CSI Getaria ikerketa taldearen beharra zuela beste behin.
Pena eman arren, hondartza eguzkitsua atzean utzi, eta
Getaiko negu euritsurantz abiatu ginen.

004 kasua: Lurrazpiko sekretuak
Askotan entzuna genuen, ezkutatu nahi dena lur edota alfonbra azpian gordetzen dela. Baina kasu hau izugarria zen. Zaila
eta gogorra, gu bezalako esperientziadun ikerlarientzat ere!
Obretako zuloan sartu eta
atmosfera usaindu bezain
laster konturatu ginen horretaz. Hasteko, pertsona
batena zirudien eskeletoa
topatu genuen! Ederra
hasiera! Urte batzuk joango
zen han, baina harritzekoena
eskuan botila bat zuela zen.
Gerturatzean txakolin botila
bat zela konturatu ginen, eta
etiketan oraindik honakoa
irakur zitekeen: “Hecho en
Vizcaya”.
“Arranopola!
Begira zer pasatzen den
getariar batek Bizkaiko txakolina edaten duenean”
pentsatu genuen geurekiko…
Hori ez zen dena, ordea. Pixka bat aurrerago, argazki zimeldu
bat ikusi genuen lurrean. Kontu haundiz zabaldu… eta Pachi
Lopez eta Getaiko sare-jostaileak agertu zitzaizkigun! Pachi,
lehendakari izatera nola iritsi zen sinistu ezinik, irribartsu agertzen zen, agian sare-jostaileak (SJ) Juventudes Socialistas-eko
(JS) nexka gaxteak zirela pentsatuz… Nork lurperatu ote zuen
argazki hura? Zergatik? Ez genuen ezer ulertzen…

Zuloaren amaierara iristean, alabaina, inondik espero ez
genuena topatu genuen! Ondo eta txukun ezkutatuta, Cristobal Balenziagaren diseinuzko zapi dotore pare bat topatu
genituen! Hor utzi genion ikertzeari, beldurtuta. Aski zela erabaki genuen. Zein izango zen hurrengo aurkikuntza? Pentsatzeak berak beldurra ematen zuen!
Hainbeste denbora erdi-ilunpean egon ostean, kanpora atera
eta arnasa hartzeko beharra sentitu genuen! Eta berriro ere
helikopteroa hartu, eta hondartza eguzkitsu hartara itzuli
ginen, amaitu gabe utzi genituen mojitoez gozatzera! Oraingoan gure fax makina etxean utzita, badaezpada ere!
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Ane Azkue
eta
Edurne Irigoien

“Getariar guztiok dakigu tintalekua non
dagoen, baina inoiz pentsatu al dugu
zertarako erabiltzen zen?” esan dute
Ane Azkue idazleak eta Edurne Irigoien ilustratzaileak. Itsas ondarearen
transmisioa ahalbidetzeko osatu dute

“Herrikoistorioekin
sortutakoetaherritarrentzat
eginikoipuinada”

Itsasotik Itsasora ipuina, “herriko
esentzia sartzen saiatu gara benetako
izenak erabiliz, pertsonenak, baporearena (De la Hoz-Kintanatarren Zazpi
anayak) baina fikzioa kontatu da batez
ere” adierazi dute. San Anton bezperan egin zuten liburuaren aurkezpena,
eta 10-12 urteko haurrentzat zuzenduta badago ere, familia guztiarentzat
da egokia. Turismo bulegoan eta udaletxean eros daiteke 5 eurotan.

Izaskun Urbieta
Monika Uzkiza

Ipuinaren sinopsia
Lehenengo pertsonan kontatutako istorio bat da.
Amona bat da istorioaren narratzailea eta XX.
mendeko Getaria nolakoa zen kontatzen digu.
Protagonista Agustina izeneko neskatxa bat da
eta sare konpontzailea da lanbidez. Arrantzalea
den herriko mutil batekin dago maitemindua.
“Arrantzale eta sare konpontzaile baten arteko
maitasun istorio bat da. Ezkontza da ipuinaren
muina baina tartean trama bat du” kontatu du
Anek. “Bi pertsonaia hauen bitartez, orduko bizimodua kontatzen da ipuinean. Azkenean hori da
lortu nahi genuena, orduko bizimodua islatzea.
Polita da gainera, izan ere protagonisten bidez,
herrian gertatu diren benetako istorioak kontatzen dira” gaineratu du Edurnek.

07

Nondik dator proiektu honen abiapuntua?
Edurne: Tantai izeneko elkarte batetik.
Hainbat udaletxetara joan dira eta bertako ondareari buruz edo pertsonaia
bati buruz ipuin bat egiteko ideia eman
zuten. Baldintza da herritik ateratako
ipuin bat izatea, alegia, herritarrek idatzi
eta ilustratutakoa.
Ane: Ez dute profesionalekin lana egin
nahi. Nahiago dute zerbait herrikoia izatea.
Nola izan zineten aukeratuak lan honetarako?
Ane: Pentsatzen dut ezagunak garelako. Nire kasuan adibidez, Amaia eta
Amets zinegotziekin egin dut lana Artzape aldizkarian. Edurneren kasuan,
Ametsekin egin zituen institutu garaiko
ikasketak, eta ongi marrazten zuela
gogoratzen zen. Hala, ea proiektu hau
egingo genuen galdetu ziguten. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiogu Udalari aukera hau emateagatik.
Hilabete gutxiren barruan osatu duzue
liburua.
Ane: Irailean aurkeztu ziguten proiektua
eta guk baiezkoa eman genien. Tantaikoekin bilera egin eta liburuaren nondik
norakoak zehaztuta, urritik aurrera jarri
ginen martxan. Abenduaren erdialderako amaitu genuen eta San Anton bezperan egin genuen aurkezpena.

“eman nahi

eskerrak

dizkiogu
Udalari
aukera hau
emateagatik

”

Ane

Laguntzaileak izan dituzue liburua osatzerako garaian.
Edurne: Bai, noski. Sare-konpontzaileekin hitz egin dugu (Begoña Balentziaga,
Kontxita Ezenarro eta Mertxe Mendizabal), Peio Iribarrekin… Azken honek
itsas ondareari buruzko bilketa zabala
eginda dauka. Batez ere tresneriaren
inguruko azalpenak eman dizkigu.
Nori zuzendua dago liburua?
Edurne: Umeei idatzitako ipuina da,
baina helduen laguntzarekin azaltzekoa.
Familia osoarentzat zuzendutako ipuina
izatea bilatu dugu. Azken finean ipuinak
pertsonaia batzuen bidez zerbait kontatzen du, baina horren atzean hainbat
azalpen daude (itsas tresnenak, adibidez) helduen laguntzarekin ulertu behar
direnak.
Ane: Arrantza munduko Getariako hiztegia erabili dugu liburuan. Hitz hauek
mantendu dira testuan zehar, baina liburuaren atzealdean hiztegi moduko bat
jarri dugu hitzen definizioarekin.
Iturzaeta eskolan ere ipuina lantzeko
asmoa dute.
Ane: Bai, hala da. Heziketari bideratutako liburua da. Azkenean, umeentzako
zuzendua dago. Ebaluaketa honetan,
ipuingintza ari dira aztertzen eta horren
barruan liburu honen lanketa egiteko
asmoa dago. Gainera herriko gaia hartzen du, herriko historia dago bertan. 5.

mailako ikasleekin egingo da lanketa.
Ipuina XX. mende hasierako Getarian
dago kokatua. Zaila egin zaizue orduko
herria irudikatzea?
Ane: Liburua osatzeko hitz egin dugun
pertsonek lagundu digute gure burua
kokatzen, girotzen. Laguntza hori batez
ere Edurneri etorri zaio ongi.
Edurne: Bai. Beraien deskribapenak nire
marrazkiak osatzeko primeran etorri
zaizkit. Pasarte esanguratsuenak
marrazkian plasmatzen saiatu gara.
Horretaz gain, argazkien bidez ere
kokatu naiz. Udaletxera joan nintzen
argazkiak eskatzera eta orduko postaletatik hasita, argazkiak, irudiak… ikusi
ditut. Ikerketa lan bat izan da niretzat.
Oso ezberdina zen 20. hamarkadako
Getaria eta oraingoa: baporeak, moila
bera…
Anekdotarik ere baduzue honen inguruan.
Ane: Kontua da, ipuinaren momentu
batean protagonistak Artzapeko eskailerak jaisten dituela idatzi nuela. Edurnek
deitu zidan esateko garai hartan ez
zegoela eskailerarik, aldapatik jaitsi
beharko zuela (barrez). Egia esan, ez
nintzen pentsatzen jarri ere egin eskailerak egongo ziren edo ez.
Sare konpontzaileak izateaz gain, emakumeek beste lan batzuek egiten zituzten.
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Gogoratzen ditut, oraindik
ere, neguko egun hotz
haietan, amona
Agustinak, sukaldeko
besaulkian eserita,
kontatzen zizkidan
istorioak. Amonak aitonari
buruz asko hitz egiten
zuen, eta hark kontatuta
dakit aitona aspaldi
batean hasi zela
arrantzan, hain zuzen ere,
XX.mendearen hasieran.

ere beraien protagonismoa
“ Eizanmakumeek
zezaten nahi genuen
” Ane
Arratsalde hartan,
1933ko azaroaren 16an,
II.Errepublikan, amona
Artzapera jaitsi zen eta
aitona moilan sartzen
ikustera. Itsasoak gogor
astintzen zuen kosta, eta
amonak zerbait txarra
gertatu zenaren susmoa
zeukan.

Herria, bere paisaia, arkitektura
“ nolakoa
zen ikasi dut

” Edurne
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Ane: Hori da. Ez genuen soilik arrantzaleen mundura mugatu nahi ipuina. Emakumeek ere beraien protagonismoa izan
zezaten nahi genuen. Baina emakumeen
inguruan badago beste mito bat. Alegia,
saregileak zirela soilik. Eta hori ez da
horrela. Beste hainbat lan ere egiten
zituzten. Horrelako kontuak kontatzeko
Agustina Leterengana jo nuen. Emakume hau esaterako kontserban egon
zen lanean, sareetatik arrainak kentzen… Denetarik egin zuen, baina ez zen
sare konpontzailea izan.
Lan hau zuei eman zizuenean zer sentitu
zenuten?
Edurne: Nik oso gustura hartu nuen lan
hau. Gainera marraztea asko gustatzen
zaidan zerbait da. Esperientzia berri bat
bezala hartu dut, eta beno, norberaren
ilustrazioak liburu batean ikusteak asko
pozten du.
Ane: Nik ere proiektua oso gustura jaso
nuen. Egia da egiten ari nintzen bitartean
erantzukizun eta ardura pixka bat sentitzen hasi nintzela. Ea ondo ariko ote nintzen edo ez… Azkenean ez dugu inor
eduki gainean gure lana errepasatzen,
eta orduan zalantzak sortzen dira.
Zer zailtasun aurkitu dituzue?
Edurne: Liburua osatzen ari ginen
bezala, istorioan zerbait pasa behar zela
konturatu ginen. Korapiloa behar
genuen, drama pixka bat. Norbaiten
heriotza, ekaitza… Azkenean, arrantzaleen heriotzak gertatzen ziren itsasoan
orduko bizimoduaren parte ziren.
Marrazki batzuk ere kendu behar izan

ditugu eta testua moldatu. 24 orrialdeko
liburu bat da eta ez da dena sartzen.
Ane: Momentu oro elkarren lana ikusten
joan gara eta horrek lagundu egin digu
liburuaren osaketan. Behar izaten da
norberaren lana beste batek ikustea eta
iritziak trukatzea. Alde horretatik oso ongi
moldatu gara.

Istorioan
“zerbait
pasa
behar zela
konturatu ginen.
Korapiloa
behar genuen,
drama
pixka bat

”

Edurne

Zer ikasi duzue eginkizun honetan?
Edurne: Asko ikasi dut. Nire kasuan,
Getariako historia, arbasoak… eta getariarrez orokorrean ikasi dut. Arrantzari
buruz ere ezagutza handitu dut, jakina.
Eta herria, bere paisaia, arkitektura nolakoa zen ikasi dut. Orain, paseo bat ematera noan bakoitzean, orduko Getaria
ikusten dut momentuoro.
Bestalde, nahiko alde batera utzita neukan marrazketari berriro ekitea suposatu
dit lan honek. Martxan jartzea ekarri dit
eta ikustea gaitasuna dudala, inoiz ez
baitut horrelako proiektu batean parte
hartu.
Ane: Nik egia esan disfrutatu egin dut.
Momentu batzuetan izan dut denbora
gainean dudan sentsazioa, eta ez amaitzearen beldurra, baina orokorrean gustatu zait lan hau egitea. Azkenean, ni
getariarra izaki, ez dut etxetik itsasoaren
berri asko jakin. Orduan lehendabizi
dokumentatu egin behar izan dut. Alde
horretatik pribilegiatua izan naiz. Zuzenean jakin dut eta ezagutu bizimodu hau
izan duten pertsonengandik. Hortik abiatuta kontatu dut istorioa, eta tartean fikzioa ere sartu dut. Ipuinek behar duten
“gantxo” hori bilatuz. Esperientzia pertsonal gisa ederra izan da biontzat.

Ane eta Edurne ipuinaren aurkezpen egunean Amaia Iribar zinegotzia eta Mertxe Mendizabal sare-konpontzailearekin batera.
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ENBORAPASEN SoLUzIoAk

CesarBlanco

n

Denbora

A)

ABENDUKO SOLUZIOAK

Ama edadetu batek seme
bakarra galdu du istripu batean . Aseguru etxeak 120.000€ eman dio.
Oraindik galeraren nahasmen-zurrunbilotik atera ezinik dabilela BBVAtik
deiak jasotzen ditu dirutza horrekin
Eroskiren diru-ekarpenak erosteko.
Azkenean konbentzitu eta erosi ditu.
Egun, ezin du bere dirua eskuratu.

eta 2007. urteetan, BBVA, Banco Santander edo Euskadiko Kutxa finantzaerakundeen bidez. Gutxi gora behera

B) Beste ama bat. Seme bat langabezian dauka, sukaldaritza ikasketak
dauzka eta amak familiaren aurrezpenekin lokala erosiko zion bizi modua
aurrera atera ahal izateko. Baina
aurrezkiak zeuzkan Laboral Kutxan
konbentzitu zuten Fagorreko ekarpenak erosteko. Gaur egun ezin du diru
hori berreskuratu eta semeak langabezian jarraitzen du.

Kaltetuen plataformak salatu duenez,
Eroskik eta Fagorrek "iruzur egin diete",
eta baita banku-erakunde horiek ere,
"kooperatiben konplize gisa jokatu baitute".

Hobe nik asmatutako bi istorioak
balira! Baina ez, benetakoak dira eta
oso gertukoak. Bat getariarra, bestea
zarauztarra. Ez dira, tamalez, bakarrak.
Eroskik eta Fagorrek finantza-produktuak (ia 900 miloi €) merkaturatu zituzten, dirua biltzeko asmoz 2002, 2004

SUDOKUA

40.000 bezeroei “saldu” zizkieten jaurtipenak. Gehienak jubilatuei. Orain
pertsona hauek ezin dituzte (kasu
askotan bizi guztikoak) aurrezpenak
berreskuratu.

“Engainatu gintuzten balore seguruak
eta likideziadunak zirela, epe finkoa
balitz bezala esaten zuten. Orain BETIRAKOAK direla esaten digute” Estatuak diru publikoarekin bankuak erreskatatu ditu porrot egin dutenean.
Kaltetuak herritar soilak direnean erreskatatuko ditu?
Eta pobreziaren langatik behera bizi
diren herritarrak noiz erreskatatuko
ditu? ARRAIOA!!

EROGLIFIKOA
- Nor da neska hori?
ANE

H

ISTORIAREN kATeBeGIAk
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Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeNkulturzerbitzuak

n

San Anton egunera atzera eginez

U

rtarrilean San Anton
eguna ospatu izan da Getarian. Tradizio handiko eguna
da hau bertakoen artean eta
baita inguruko herrietako bizilagunen artean ere. Gaur
egun, Urtarrilaren 17a, Txakolin uzta aurkezteko eguna bilakatu da, baina udal-akta liburuak hartu eta denboran atzera
egin nahi izan dugu jai hau
nola ospatu izan den jakiteko.

Urtarrileko jai egun hauetan
zerbait antolatzen bazen,
ordea, herri-kirol eta bertsolari
saioak ziren. Udaletxeak bi

San Anton egunaren ospakizunak inoizko ospakizun soilenak
izan zirela. Batzuetan, jaiak
gizartearen eguneroko loturetatik askatzeko edota egoera
gogorrak alboratzeko katarsi
moduko bat bezala ikusten
dira, baina gerra zibilaren
ondorengo urtetako egoera
gogorrak hori ere ez zuen baimentzen. Gerra bukatu eta 10
urte pasa behar izan ziren, San
Anton jaietan antolatzen ziren
ohiko ekintzak berreskuratzeko. Baita berrikuntzaren bat
edo beste gehitzeko ere.

Urteak joan eta urteak etorri, ez
da San Anton egun bat bertsolari, pilota partidu eta idi probarik gabe. Beno, bai badira.
Hutsune argigarri bat dago
dokumentazioan gerra zibilaren urteekin bat datorrena.
Adierazgarria da gainera,
gerra ondorengo urteetako

Hemendik aurrera ez dira bertsolarien hitz, ahots eta tonuak
festa girotuko duten doinu
bakarrak; bertsolariez gain,
dantza solteko txapelketak eta
jazban edo musika bandekin
dantzaldiak antolatuko dira.
Izan ere, zer da festa musikarik
gabe?

Aipamen
“
zaharrena 1897.
urtekoa da, baina
idatzian garbi
adierazten da
aspaldidanik
ospatzen zen
ohitura eta
tradizio handiko

a”

jaia zel

Artzapeko artxiboa

Aipamen zaharrena 1897. urtekoa da, baina idatzian garbi
adierazten da aspaldidanik
ospatzen zen ohitura eta tradizio handiko jaia zela. San
Anton egunean eta aste horri
zegokion igandean antolatzen
ziren ekintzak, baita egun handiaren bezperan ere. Hain
zuzen, udaletxeko karguek
afari eder baten aurrean jai
egunari ongi etorria ematen
zioten bezperan. Hala ere, ez
zen urtero horrela izan, badirudi ia hogei urte jarraian egon
zirela Getariako Udal karguak
San Anton bezperan afari eder
hori ospatu gabe, 1887tik
1906ra bitartean. Azken urte
horretan, udalbatzak Pedro
Enbil izendatu zuen afaria
antolatzeko arduradun eta
horrela tradizio horri berriro
eutsi zitzaion.

edo hiru bertsolari kontratatzen
zituen eta hauek goizean eta
arratsaldean ibiltzen ziren festa
girotzen. 1947an Basarri eta
Uztapide bertsolariak kontratu
zituen Udalak; aurrerantzean
ere horrela izango zen gehienetan. Getariarren artean bertsolari bikote kutunena zela
dirudi. Herri kirolen artean ia
denetarik antolatu izan da,
harri-jasotze eta aizkolari apostuak, idi-probak, herrikoen
arteko eskupilota partiduak,
lasterketak eta 1953an baita
lokotx-bilketa ere.

Andoni Egaña 2004.urtean uzta berriaren aurkezpenean.

SAN ANTONAK

ARGAZKI ERREPORTAJEA - Urtarrilaren16tik18ra

TESTUA: Izaskun Urbieta
ARGAZKIAK: Monika Uzkiza eta Iker Alberdi
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tsas ondarearen ipuinaren
aurkezpenean sorpresak egon ziren
eta Tantaikoek gitarra soinuaz eta pailazo lanetan aritu zen aurkezlearekin
alaitu zuten ekitaldia. Bertara, haur
zein heldu hurbildu zen eta ipuina
5€ren truke jarri zuten salgai.

uria egin arren herritarrak
buruhandien atzetik korrika ibili ziren;
beldurtu zirenak ere izan ziren.

4

uruhandiekin
batera,
Sugarri txarangakoek giroa alaitu
zuten euren doinuekin. Berdura plazan eta kaleetan zehar jendea dantzan aritu zen.

aueko 22:00etan Bertso
Jaialdia egin zen Cristóbal Balenciaga Museoan. Uxue Alberdi, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Beñat
Gaztelumendi, Aitor Mendiluzek kantatu zuten, eta gai-jartzaile lanetan
Jon Zaldua aritu zen.
Giro alai eta jatorrean jardun
zuten bost bertsolariek.

17

SANANToNeGUNA
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G

erriko neska kuadrila, tartean Artzapeko bi kide, txakolin uzta
berriarekin topa egiten Harritarten jarri ziren hainbat postuetako baten
aurrean.

guerdiko 12:15ean eguneko ekitaldi nagusiari hasiera eman
zitzaion. Aurkezlea Kepa Iribar Euskadi Irratiko esatari eta herritarra izan
zen. Aurtengo Mahasti Jauna Mikel Garaizabal bizkaitarra izendatu
zuten. Enologoa lanbidez, ardoaren kultura zabaltzeko lan handia egin
du. Garaizabalek esker onez jaso zuen oroigarria, Getariako Txakolinako
lehendakari Inaxio Manterolaren eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Garapen eta Lehiakortasun sailburu Arantza Tapiaren eskutik. 100 urtez bizitzeko sekretua eman zuen Garaizabalek. “Egunero Getariako Txakolina
edo euskal ardo kopa bat edatea da onena”.
Txeruko dantza taldekoek aurrezkua dantzatu zieten.

etariako Txakolina izendapenak aurten 25 urte bete ditu.

Zorionak!
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4

xakolindegi
guztietako
parte-hartzaileak txakolinaren aurkezpenean igo zireneko unea. Pozik,
elkarrekin topa egin zuten.

urbildu zirenak gustura
ibili ziren txakolina edan eta pintxo
goxoak jaten. Aukera zabala zegoen
tabernetan nahiz postuetan.

eta Futbol Taldekoak,
azken urteetan bezala, pintxoak eman
eta txakolina zerbitzatzeaz arduratu
ziren.

aintza Txakolindegiko
Urtzi Lazkano fin-fin txakolina zerbitzatzen txakolinzale guztiei.

5

U

rtero moduan herriko
tabernen arteko pintxo lehiaketa izan
zen. Aurtengo pintxo onenaren irabazlea Giroa tabernako marmitako
berezi bat izan zen. Saria jasotzera
Eukene eta Axut ama-semeak igo
ziren.
Pintxorik berezienaren saria
Taxko tabernako Xaturrek jaso zuen.
Sariak Getariako Txakolina bulegoko
langileek eman zituzten.

5

2
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IGANDeA
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etariako Musika Bandak San Antonetako kontzertua eskaini zuen elizan. Aurretik
kalez kale ibili ziren hainbat pieza jotzen.

ldamar parkeko jolasleku berria
zabaldu zen. Inauguraziora Elkano buruhandia hurbildu zitzaien haurrei. Hemendik
aurrera herriko umeek badute jolasteko leku
polit eta eder bat.

aiei amaiera emateko frontoiko karpan KAI-ren txokoa egon zen. Haurren-tzako
egokituritako gunea da txoko hau. Gaileta eta
pintura tailerrak, ludoteka, Formula 1eko simulatzaileak...egin zuten.

1
2
3
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ARRITARTEN TXUTXUPekA
IturzaetaHerrieskola

n

Balenciaga museoan

G

u Iturzaeta Herri Eskolako
4.mailako neska-mutilak gara. Azaroaren 25ean Balenciaga Museora joan
ginen.
Sartu ginenean txamarrak kendu eta
zer egingo genuen azaldu zigun
hango begiraleak. Hiru ekintza izango
ziren KOLOREZTATZEAren inguruan:
Tindak eta koloreen azterketa, Balenciagaren jantzien berezitasunak erakusketan ikustea eta tailerra.

Bukatzeko, ontzian utzitako kotoia
atera genuen eta… Urdin-urdina
zegoen!
Joateko ordua zen eta bakoitza gure
karpetarekin museotik atera ginen.
Oso ondo pasa genuen. Bi orduz
egon ginen barruan eta oso gustora
ibili ginen. Gomendatzen dizuegu
Balenciaga museora bisitaldia egitea.
Interesgarria da!!!

, Iturzaeta herri eskolako
Segidan, borobilean eseri eta saioa
hasi genuen. Lehendabizi, ehunak tindatzeko tinda naturalak erakutsi zizkiguten. Denetariko koloreak ikusten
ziren eta denetariko produktuetatik
ateratakoak, gainera: Intsektuetatik,
landaretatik, harrietatik…

Ondoren koloreak nahasten erakutsi
ziguten joku baten bidez: bakoitzak
koloredun kamiseta bat jantzi eta oinarrizko hiru koloretatik hasita (horia,
gorria eta urdina) eta hauek nahasiz,
beste kolore guztiak lortu genituen eta
hala zirkulu kromatikoa osatu genuen.
Kamisetak erantzi ondoren, 1.go solairura igo ginen eta bertan Balenciagaren arropak ikusten hasi ginen, bertako begiralearen laguntzaz . Arropa
bakoitzak zein xehetasun zeuzkan
aipatuz jardun ginen eta aldi berean
begiraleak zenbait arrasto eta argitasun eskainiz: tindak, koloreak, estanpatuak, distirak… Formak, materialak… Ze jantzi politak!
Bukatzeko, tailerretan aritu ginen.
Hasieran kotoia tindatu genuen: Ontzi
batean ura eta tinda artifiziala bota,
gero nahastu eta azkenik kotoia bertan sartu. Kotoiak kolorea hartzeko
denbora bat behar du eta bitartean
bakoitzari karpeta bana eman ziguten.
Kolore ezberdinetako hariak sailkatu
eta zirkulu kromatikoaren arabera
ordenatu eta karpetan lotu genituen.
Karpetak oso politak gelditu ziren eta
oso gustora jardun genuen.

4. mailako ikasleak

U RRITZA AISIALDI TALDEA

n

Baloia hankapean jolasa

Nori zuzendua:

4-5 urtetik aurrera.

Helburuak:
- Ondo pasatzea jolasten eta haurren arteko harremana bultzatzea.
- Erreflexuak lantzea
- Galtzen ikastea

Partaide kopurua:
Nahi duten haur guztiek jolastu ahal dute, jolasaren iraupenean
izango du eragina haur kopuruak. Geroz eta haur gehiago, geroz
eta luzeago izango da ekintza.

Materiala:
Baloi bigun bat edo gehiago, jolasari jarri nahi diogun
zailtasunaren arabera.

Deskribapena:
Lehenik eta behin borobil bat osatuko dugu parte
hartzaile guztien artean barrura begira hankak
zabalik ditugula eta geure hankek alboan dauzkagunaren hankak ukitzen dituztelarik. Ondoren baloi
bat edo gehiago (haur kopuruaren arabera) biribilaren erdira botako ditugu eta gure helburua baloia
gainerako parte hartzaileen hankazpitik sartzea
izango da, besteei geuretik sartzen ez uzten saiatzen
garen bitartean. Baloia ukitzerako orduan eskuak soilik
erabil daitezke eta norbaiti gola sartuz gero, honek buelta
eman beharko du ipurdia zirkuluaren erdirantz zuzenduz,
bere “atea” zaintzea zailago bihurtuz. Pertsona honi baloia
berriz sartuko baliote kaleratua izango litzateke. Jendea kaleratzen joan ahala zirkulua txikiagotzen joango gara, jokalari batetik
bestera hutsunerik egon ez dadin.

17
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ARI TARTIAN

AritzIribar

n

C.Balenciagak 120 urte

D

uela pare bat urte Cristobal Balenciagaren kapel
baten istorioa kontatuz hasi nintzen moda artikuluak idazten
Artzapen. Denboraldi baterako oporrak hartu aurretik pertsonaia berdinarekin amaitzea erabaki dut.

Urtarrilaren 21ean ehun eta hogei urte bete ziren Cristobal
Balenciaga jaio zenetik eta hau omentzeko, museoak hilabete
honetan aipagarri duen ezkontza soinekoa erakutsiko dizuet.
Izan ere, hilero museoak prenda aipagarri bat hautatzen du
web orrialdean erakusgai jartzeko.

Mª Teresa Sorlozanoren ezkontza-konjuntoa 1966. urtekoa da
eta EISA Donostia getariar diseinatzailearen atelierrean erosia
dago. Zetazko otomanoz eginiko printzesa erako soinekoa
belodun kasketak osatzen du. Argazkian ikusten den bezala
oso jantzi berezia da eta gaur egungoa dirudi.
Moda maisu honen jantziak inoiz modaz kanpo egongo ez
diren artelanak dira.

T

T

OPONIMIA

XIKIEGIA AGIAN

AndresAlberdi

n

Garategain (Garategañe)

G

átegaiñe izenez ezagutzen dugu getariarrok
ahozko moldean. Hala deitzen diogu mendiaren gain eta
bizkar osoari. Garatemendi izenez ere ageri da mapetan,
baina tontorraz edo puntaz bakarrik ari bagara.
Etimologiari begira, hiru elementu dauzka Garategain izenak: gara(i) + ate + gain. Gara(i)-k goiko aldea, altuera
edo garaiera adierazten du. Ate osagaiak, berriz, estugunea, haitzartea, pasabidea (erdarazko paso o puerto
(puerta) de montaña). Gain osagaiak ez du argibiderik
behar. Goialdeko pasabidea esan nahi du, beraz, Garategain izenak.

AmaiaIrazabal

n

Ekilibrista

z

uk, ekilibrista horrek,
zutik eutsiko zaituen
sokari begiratzen diozu.
Lerro zuzen eta tenkatua,
lagun hurko edota arerioa.
Bi pausu aurrera, pausu bat atzera.
Ez da erraza amatatzea animalia sena.
Baina egin duzu,
lehenbizi ezkerrekoa, eta
segidan eskuinekoa jarri dituzu.

Garate (Garat, Iparraldean) osagaia duten toki-izen
gehienak mendi gainetan daude kokatuta (baita garai
edo/eta ate osagaiz eratuak ere). Mendeen joanean, izen
horiek gero baserri-izen edota deitura izatera igaro dira.

Nahiago izan duzu behera ez begiratu.

Goiko argibide horiek esplikatzen dute Euskal Herrian
hain ezagunak eta ugariak diren honako toponimo edota
deitura hauen esanahia ere: Garai, Bordagarai
(borda+garai), Elezgarai (eliza+garai), Ezkarai
((h)aitz+garai), Azkarate ((h)aitz+garate), Argarate
((h)arri+garate),
Arrate
((h)arri+ate),
Karakate
(garate+ate), Garaikoetxea, Gara(i)mendi…

Bi oin puntu, marra sendo mehean,
orekan…

Badakizu zure arretak, sokak bezala,
etenik gabea behar duela izan.

Badatozkizu pentsamenduak,
ideia irudi eta soinuak; orduan,
hankak dardaran ustekabean.
Baina arnasari sartzen utzi diozu,
begien bistan soka besterik ez duzu,
eta pentsamenduak erortzen hasi dira,
hostoak ari diren bezala.
Ideia irudi eta soinu orbelduak, denak
amildu dira behera.
Orain, soka eta zu,
besterik ez zarete geratzen hor goian.

Monika Uzkiza

19

20

I
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AitorIrigoien
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Kanada iparraldeko orkak

D

uela urte batzuk gertatu zen, Kanada gainaldean.
Orka batzuk izotz azpiko itxitura batean harrapatuta
geratu ziren. Egoera larria
zen, orkek arnasa hartzea
beharrezko baitute. Horren
kontziente, izotz geruzan zulo
txiki bat egin, eta denek
batera arnasa hartzeko txikiegia zenez, txandaka zulotxotik arnasa hartzeko antolatu
ziren. Guztiek lortu zuten bizirautea, hura ikusteko aukera
izan zutenen harridurarako.

“Ikasi ikusten, ikusiz ikasteko”

erraldoien arteko alderaketa
etorri zitzaigun burura. Jakina
baita azken hamarkadetan
ematen ari den batetik besterako migrazioa, eta honek
eragindako herrien (eta bertako kultura, ohitura…) desagertzea.
Ildo beretik koka dezakegu
enpresa txikien eta multinazionalen arteko konparaketa.
Ingurura begiratu besterik ez
dago betiko denda txikien itxierez jabetzeko, nagusikimundu mailako kateen hedapen eta prezio (edo presio)
politikek eraginda.
Gure arteko harreman eta
komunikazioak izandako eraldaketa ere zentzu berdinean
doa. Zuzeneko harreman
pertsonala, teknologia berriek
eskainitako zeharkako tresnek ordezkatua izaten ari da.
Eta horren dimentsioaz eta
ondorioez ez garela jabetzen
dirudi.

Piriniotan oroitu nintzen gertakariaz. 30 biztanle baino gutxiagoko herrixka batean, tximiniaren epelean, hango
egunerokoa eta bizimodua
nolakoak izango ote ziren
hausnartzen ginela.

Hala, metropoliak, multinazionalak eta komunikazio kanal
inpertsonalak
gero
eta
gehiago eta indartsuagoak
diren bitartean, herrixkak,
denda txikiak eta zuzeneko
harremanak ataka oso zailean
daude. Batzuk eboluzioa deitzen duten hau, sustraietatik
aldentzen gaituen helmuga
gabeko
lasterketa
dela
esango nuke.

Hasteko, herrixken eta hiri

Izan ere, aipatu kasuak fun-

Gai izango al ginateke halako
egoeran orkek bezala jokatzeko?

tsean bi hauturen arteko talkan bildu genitzake. Batetik,
egungo sistemak bultzatzen
duen indibidualismoan eta
erabateko lehian oinarritutako eredua legoke. Interes
pertsonal soilak eta egoismoak gidatua. Non ondokoa
gailendu beharreko aurkaria
den, denak balio duen eta
indartsuenak soilik biziraungo
duen gudan. Sistemako teorikoen arabera, garapena eta
aberastasuna erdiesteko bide
apropos eta bakarra; errealitatean, gizarte hausturari eta
gutxiengo baten pribilegio eta
gehiegikeriei bide ematen
diena.
Aurrez aurre, kolektibitatean
eta elkartasunean oinarritutako gizarte eredua genuke.
Taldearen interes komunak
lehenesten dituena eta elkarlanean sustengatzen dena.
Berdintasunean, errespetuan
eta elkarrekiko konfiantzan
finkatua. Non beharra duenari
denen artean babesten zaion,
eta ondokoa kide gisa ikusten
den, arerio baino. Sistemak,
behin eta berriz, utopiko-ezinezko bezala etiketatua,
baina historiak zein etorkizunak
bizirik
mantentzen
dutena.
Mendebaldeko gizarteetan,
txikitatik barneratu (nahi izan)
zaigu garapena lortzeko lehia
ezinbesteko osagaia dela.
Gizakiok sorreratik berezkoa
dugulako besteak baino

gehiago izateko behar naturala. Haatik, lehia bezain
berezkoa (edo gehiago) izan
dugu betidanik elkarlana eta
izaera kolektiboa, hori ezkutatzeko, ezabatzeko ahaleginak ahalegin. Lehiak bere
lekua izan behar du, noski,
baina neurrian eta zerbait lortzeko bitarteko bezala ulertuta, inolaz ere ez xede
nagusi gisa.
Gai izango al ginateke halako
egoeran orkek bezala jokatzeko?
Sarri entzun izan dugu gizakiok garela animalia arrazional eta argienak, baina horrek
ez du esan nahi beste animaliengandik eta naturagandik
ikastekorik ez dugunik. Juxtu
alderantziz baizik. Eta horretarako, naturatik urruntzeari
utzi beharko genioke, eta
begiratzen ez ezik, ikusten
ere ikasi: arreta jarri, jarrera
irekia izan…
Orkek emandako irakasgaia
dugu horren adibide argi bat.
Metafora zinez esanguratsua.
Aurrera egitekotan, elkarrekin
izan beharko duela erakusten
diguna, elkarlanak duen
garrantzia agerian uzten
duena. Bakarrik, elkarren
aurka, ez baikara ezer, ez
baikara inora iritsiko.
Kanadako orkek ongi zekiten
hori. Honezkero, guk ere barneratua beharko genuke.

P

ETRILETIK IkUSMIRAN
Txoko berri honetan Artzapen argitaratuak
izan diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak diren datuak jarriko ditugu.

D ENBORAPASAK
SUDOKUA

1. zenbakia, 2001eko maiatza
Getarian Zer berri ataleanAgustinezenarrokidatzitakoa

zaborrabiltzekosistema
berriakjarriziren

B

alentziagan eta Herrerieta kalean, gaur egun dauden
tubo itxurako zakarrontziak jarri zituzten azpian deposito
batekin, horrela zikinkeria ez ikusteko. Ohiko zaborraz
gain, kartoia eta kristala birziklatzeko aukera eman zen.
Zoritxarra katuentzako izan zen ordea, sistema honekin
ezingo baitzuten beraien atzaparrekin zabor poltsak ireki
eta bertan zegoena jan.

`Juanjoxe´nekoeskailerak

“J

uanjoxe´ eta ´Biskiak` lokaletik Balentziaga ibilbidera
igotzeko eskailerak berritu zituzten, pasaldia itxita baitzegoen. Bertako harria analizatu ondoren eta beharrezko
baldintzak betetzen ez zituela ikusirik, aurrekontua onartu
eta hauek konpontzea erabaki zuten.

ASMAKIZUNAK
1- Nola zula liteke globo bat bertatik airerik atera
gabe eta zaratarik egin gabe?

2- Bi txotxa bakarrik mugituta 4 lauki lortu behar
dira. Hau da, orain daudenak baino bat gutxiago
eta txotxa bakar bat ere ez soberan izanda.

kepaIribarrekkiroletakoataleanargitaratutakoa

GetariakoArraunelkarteak
25urtebetezitueneta
ezzentraineruauretatu

2

001ean, nahiz eta Getariako Arraun Elkarteak zilarrezko ezteiak bete, Esperantza trainerua ez zen uretaratu. Baina zuzendaritzakoek bizpahiru urtetara trainerua
berriro ere Kantauri itsasoan ibiltzeko gogoa azaldu
zuten. Horretarako, izen emate kanpaina abiatu zuten
honako lelopean: Getariar guztiena baita herriko arraunlariak gustura sentitzearen ardura.

Soluzioak martxoko alean jarriko ditugu.
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22

A

GENDA - oTSAILA

OTSAILAK

1-8-22

igandea

17:00etan:
/ZINE EMANALDIA
Lekua: Txeruko aretoan.
Antolatzailea:
Gure Txeru Elkartea.
OTSAILAK

4

asteazkena

/

SANTA AGEDA BEZPERA
Txistuz, trikitixa eta kantuz kaleak
alaituko dira.
/ ITURZAETA HERRI ESKOLA:
Txistulari eta eskola osoa Santa
Agedako ohiko koplak kantari.
OTSAILAK

7

larunbata

OTSAILAK

igandea

Goizean:

19

osteguna

19:00etan:

/ OTSAILEKO PROIEKZIOA
Gaia: Arrazismoa.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea:
Elan Euskadi.

1-22
OTSAILAK 2

larunbata - igandea

/ ESKI IRTEERA
Luz Ardiden-era.
Izen-ematea:
Otsailaren 9tik 13ra.
OTSAILAK

8:30ean:
/ AUZOZ AUZO
SANTA ESKEAN!!
Irteera: Getariako plazan.
Buelta herrira: 19:00ak
inguruan.
Antolatzailea:
Getariako Bertso Eskola.

8

OTSAILAK

26

28

larunbata

12:00etan:
ULPIANO ETXEAren
INAUGURAZIO-EKITALDIA.

/ MOZORRO TAILERRA
Antolatzailea:
Urritza Aisialdi Taldea.
OTSAILAK

9

astelehena

19:00etatik21:00etara:

/ ODOL EMATEA
Lekua: Ulpiano etxea.
Antolatzailea: Gure Txeru.
OTSAILAK

13

ostirala

/ INAUTERI FESTA HERRI
ESKOLAN eta KIROLDEGIAN
Mozorro desfilea, jolasak, festa
eta txokolatada.
OTSAILAK

1 4- 1 5

GAGLoGAzTeLekUA
otsailean:
Otsailak 1: San blas opilak
Otsailak 6-7-8-13:
Inauteriak prestatzen
Otsailak 14: Inauteriak.
Otsailak 15: Topagunea.
Otsailak 20: Proiektoa.
Otsailak 21: Proiektoa.
Otsailak 22 : Pin-Pon txapelketa.
Otsailak 27 : Proiektua.
Otsailak 28 : Eskulanak.

larunbata - igandea

19:00etatik21:00etara:
/ INAUTERI FESTA
GETARIAN
Mozorroen desfilea,
lehiaketak, Gure Txeruko
dantzariek Euskal Inauteriari
keinua, musika, sariak,
Musika Bandaren
inauterietako kontzertua.
/ ERAKUSKETA: Kartel
lehiaketara aurkeztutako
lanak, udaletxeko sarreran
ikusgai egongo dira aste
osoan, otsailaren 9tik 16ra.

CBM

MUSEOA

eRAkUSkeTAk:
/ Joskin baten maleta.
ENTREDOS 3.0

Irakaslea: Virginia Ameztoy

2014.12.13-2015.04.12
Argazkiak, ebakinak, patroiak.
EISA Barcelonan jostun lanetan
aritutako Pilar Ayerzarena
izandako maletaren edukiak
eman zien bidea Fiona
Capdevila eta Rosa Solano
artista katalanei josketari
eskainitako bizialdi bateko
puskak bildu eta
interpretatzeko.

/ Familientzako bisita-tailerren

osteguna

18:30ean:
/ LITERATUR
SOLASALDIA
KATUKALE irakurle
taldearen saioa.
*** Iban Zalduaren “Inonez,
inoizez” liburua landukoa.
OTSAILAK

BALENCIAGA

SAHATSAGA
KIROLDEGIA

Otsailean klase berriak
GOIZEAN
AEROBIC
SPINING
LEHENENGO ASTEA DOHAINIK

/ Balenciagaren Artea.
Museo del Traje-ko bilduma
2014.04.11-2015.04.05
Erakusketa honek Cristóbal
Balenciagaren obraren ezaugarri
nagusiak agerrarazi nahi ditu,
baita modaren eta diseinuaren
historiari egindako ekarpen
erabakigarria ere. Kronologikoki
antolatutako hiru aretotan barna,
Getariako moda-sortzailearen
ibilbidea azaltzen zaigu,
Donostian hasi zenetik Parisen
nagusitasuna erdietsi artekoa.
Bada haren legatu tekniko
paregabeari eskainitako tarte bat
ere, gaur egungo sortzaile
ospetsuenen lanean duen
eraginaren lekuko
CBM bilduma.
JARDUERAK
Helduentzako tailerren
programa: Feltrozko kapelak
Feltroa artisau eran egiteko
teknikak ikasi nahi dituzten
pertsonei zuzendutako jarduera
teoriko-praktikoa.
Tailerrean, feltroa tratatzeko
metodoak erakutsiko zaizkie
parte-hartzaileei eta horiek,
molde zurrun batetik
abiatuta, kapela bat lantzeko
aukera izango dute.
Tailerra amaitzean, materialen
eta feltroa lantzeko bete
beharreko urratsen gaineko
informazio praktikoa eskainiko
da.

/

Goizez,10:00etatik14:00etara.
Arratsaldez,15:00etatik17:00etara.
Data: Otsailaren 15a.
Ordutegia: 10:00-17:00
Prezioa: 45 €.

Prezioaren barruan,
materiala sartzen da.

programa: Museoa Familian
Familientzako bisita-tailerren
programaren helburua sei eta
hamabi urte bitarteko umeei eta
haien familiei Cristóbal
Balenciaga Museoko bilduma
modu ludikoan eta kreatiboan
eskaintzea da. Parte-hartzaileek
ikusgai dauden jantziak
ezagutzeko eta aztertzeko
aukera edukiko dute, eta, era
berean, haien kreatibitatearekin
esperimentatuko dute jarduera
praktiko baten bidez.
Saio bereziak. Kultura Saretzen.
Plaza mugatuak. Izena ematea
beharrezkoa da.
Haria jarraitu!
Data: Larunbata, otsailaren 21a.
Ordutegia: 11:00-13:00.
Hizkuntza: Euskara.
Prezioa: Doan.
Parte-hartzaileek ehun-zuntzen
jatorria deskubritu ahal izango
dute, bai eta ehunak egiteko
prozesua bera ere. Haurrek,
helduek lagunduta,
ehungailuaren bitartez oinarrizko
ehun bat ehunduko dute.
Familia guztiarentzako jarduera
parte-hartzaile eta interaktiboa!
Neurri-neurrira!
Data: Igandea, otsailaren 22a.
Ordutegia: 11:00-13:00.
Hizkuntza: Gaztelania.
Prezioa: Doan.
Ekimen honen bidez, jantziak
sortzeko prozesuan murgilduko
ditugu neska-mutilak. Jantzi bat
sortzeko oinarrizko erremintak
eta materialak ezagutuko dituzte,
eta, talde-lanean eta helduen
laguntzari esker, beren jantzia
egingo dute. Neurri-neurrira
egindako jarduera!
Informazio gehiago
eta izen-emateak:
Tel. 943 00 88 40
@. didaktika@cristobal
balenciagamuseoa.com

H ERRIKO GUTIXIAk

23

orreaga
Andueza
SALANoRT

oSAGAIAk
SALANORT hegaluze eta antxoa
Ibarrako piparrak
Tipulina
Antxoaz beteriko oliba
Oliba olioa

eGITekoeRA
Hegaluze puska eder bat mozten da, antxoa xerra bat
jarri gainean, Ibarrako piparra ondoren, tipulin pusketa
bat eta amaitzeko oliba bat. Txotxa batekin heltzen da
guztia. Gainetik oliba olio txorroztada bota.

INDURAIN
PINTXoA

Oso erraza egiteko eta oso goxoa!!
ON EGIN!!

INTERESGARRIAK
ILARGIAk

Zaintza
FULDAIN FARMAZIA
Otsailean ez dago.
Martxoan berriz, 2tik 8ra
eta 16tik 22ra.

Otsailak 4

Otsailak 19

Otsailak 12

Otsailak 25

Martxoak 13

Martxoak 20

egunak
Martxoak 27

Laster
ARTZAPE
S @ re @n

