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Hernaniko II. Liburu Azoka
Dobera Euskara Elkartea

Hitzandana

Antolatzailea

11:00 Azokaren irekiera ekitaldia.
Ipuin Kontaketa Musikala: Ezberdin bezain eder. Naita produkzioak.
(3-10 urteko haurrak)
12:15 Liburuen aurkezpenak:
· Ostadarraren musua
Markel Oiarzabal (familiak)
· Ganorexia
Iñaki Segurola. Alberdania. Aurkezpenean Garbiñe Larrea egongo da,
bere alarguna (helduak)
· Kardaberak zementuan
Mikel Arruabarrena. Balea Zuria S.L. Poesia liburua
13:45 Irakurraldiak Imanol Kamio musikariaren laguntzarekin.
17:00 Antzerkia: Zehazteke (helduak)
18:15 Liburuaren aurkezpena:
· Utzi azalari - Ainara Azpiazu (Axpi). Dobera Euskara Elkartea
		 Aurkezpenean Axpik, Jexux Eizagirrek eta Bryan Altimasberesek
hartuko dute parte (nerabeak - helduak)
19:15 Hernaniko Bertso Eskolako bertsolarien agurra.
Azokaren itxiera.

* Azokak iraun bitartean,
etxeko txikiek Haur Txokoaz
gozatzeko aukera izango dute!

11:00-14:30 / 17:00-19:30
Atsegindegin
Liburu Azokan 12 postutik gora
egongo dira ikusgai.
Sarrera doan.

Laguntzailea

Hitzaren inguruko jaialdia

@hernanikultura

@libhernani

liburutegia.hernani.eus

@DoberaElk
dobera@dobera.eus

kulturaz gozatu, elkar zaindu!

Istorio ezberdinak, kontatuak,
kantatuak, antzeztuak, errezitatuak
edota musikaz lagunduak.
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Dead
Dantza eta poesia ikuskizuna

Berbak eta kantuak
Joseba Sarrionandia
Ines Osinaga
Kontuak, kantuak eta bisualak

Testuak: Joseba Sarrionandia
Musika: Ines Osinaga
Bisualak: Itziar Garaluce

30
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Lasala dantza konpainia

Katuen
kontuak.

“Bidaia luzeko kantuak dira hauek, edo, hobeto esanda,
kantuak dira bidaia. Duela ia hamar urte Joseba
Sarrionandiak Habanan sortu zituen dozena bat testu,
Atlantikoa zeharkatu eta Euskal Herrira heldu zirenak
eskuz esku, konplizez konplize, sekretu bat konpartitzen
dutenen artean sortzen den zirrara hori lagun. Josebaren
ahotik kantuak jaio zireneko kontestua entzun ostean
kantuek beste dimensio bat hartzen dute. Katuen kontuak
konplikatuak bezain interesgarriak dira, bai. Hauek
entzuteaz gain, ikusi ere egingo ditugu orain.”

URRIAK

Dead ikuskizunak bat izan daitezkeen lau emakumeren
bizitza kontatzen du.

19:30 | 60 min.
Biteri Kultur etxea
Edukiera mugatua

Zenbat pisu kargatzen dugu egiten ditugun urratsetan?
Ez garenak garela ematen dugu, eta dena kontrolatzen
saiatzen gara, urak nonahi egiten duen segurtasuna
lortzeko. Oinordetzan jasotako sinesmenek eta patroiek
txotxongiloak bagina bezala zuzentzen dute gure bizitza.

Sarrerak: 8 €
irailaren 21etik aurrera
kultura.hernani.eus edo
Biteri Kultur etxean

Hori ulertzeak lagundu egiten digu, erabakitzeak
eraldatu eta aske egiten gaitu.
Norberaren esperientziaren mugak gainditzea Bizitzan
hiltzeko beste modu bat da, hil aurretik Bizitzari
irekitako leiho bat.

19:30 | 80 min.
Biteri Kultur etxea
Edukiera mugatua
Gonbidapenak:
irailaren 21etik aurrera kultura.hernani.eus
edo Biteri Kultur etxean

Zuzendaria: Judith Argomaniz
Zuzendaritzako laguntzailea: Jaiotz Osa
Testua: Puy Barral
Dramaturgia: Jaiotz Osa, Judith Argomaniz
Koreografía: Judith Argomaniz
dantzariekin elkarlanean

19:00 | 60 min.
CHILLIDA LEKU
Edukiera mugatua

Ardo

Sarrerak: 8 €
irailaren 21etik aurrera
kultura.hernani.eus edo
Biteri Kultur etxean

Morau eta Beñardo

Sarrerak aukera ematen
du 18:00etatik aurrera
Museoan sartzeko.
Kontzertuaren ondoren,
kopa bat ardo dastatzen
dugun bitartean,
Mattinek egindako
irudiak ikusteko aukera
izango dugu.
Ardo kopa sarreraren
prezioan sartuta dago.

Poesia, kantuak eta irudiak
12 kantu, 50 poema, 24 ilustrazio dira, guztira liburu-diskoa osatzen dutenak.
Chillida-lekun, “pertsonen apologia” egiten duen “ Ardo artefaktu” honen kantak entzuteko aukera izango dugu.
“Ados, literatura apur bat egin dugu. baina zer ez da literatura, ardoak mingainak askatzen dituenean? Agian
politikaz apur bat jardun dugu, edozein poteatzailek egingo zukeen moduan. Barre egin dugu, noski, eta batez
ere munduaz eta bertako biztanleez jardun dugu, horretarako aitzakia ezin hobea gertatzen baita ardoa”

Musikariak: Andoni Tolosa (Morau) eta Berñardo Goietxe (Beñardo)
Kantuen hitzak: Andoni Tolosa (Gorka Erostarberen Sagar erdiak izan ezik)
Liburuaren testuak: Andoni Tolosa
Irudiak: Mattinek (Iñaki Martiarenak)

morau.eus/ardo

