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FusionArte

MUSIKA
ESPERIMENTALA-DANTZA

EÑAUT ZUBIZARRETA TRIGGER

“Poliedro Vol. I”
Eñaut Zubizarretaren proposamen originala, txeloaren
ikasketa klasikoak jaso zituen arren, orain dela urte
batzuk TRIGGER musika tresna honekin rocketik
eratorritako musikak lantzen hasi zena.
Obra honetan biolontxeloa, musika klasikoari estuki
lotutako instrumentua, beste esparru batzuetara
eramaten du. Lan berritzaile honetan hardcore, postrock, stoner, flamenko edo techno doinuak entzun ahal
izango ditugu, betiere biolontxeloa ardatz hartuta.
Loopak, efektuak eta pedalak ere erabiliko ditu.
Zuzenekoan Amaiur Luluaga dantza garaikideko
dantzariak lagunduko dio, eta errezitaldia
mugimenduarekin osatuko du.

30

IRAILAK
Ostirala

19:30

Auditoriuma

Gazteak eta helduak
Sarrera Kultur Etxean egongo da salgai

FusionArte

MUSIKA-DANTZA-TEATROA

2

URRIAK
Igandea

GLU GLU PRODUCCIONES

«Munduari itzulia 80 egunetan»
Familia osoarentzako ikuskizun komiko musikala, Julio
Verneren liburu ospetsuan oinarritua, dantza, musika
eta antzerkia batzen dituena.
80 minututan eta herritik irten gabe, hainbat herrialde
bisitatzeko eta mundu osoko pertsonak ezagutzeko
aukera eskainiko da.
Jolasak, fantasia eta abenturak ikuskizunean. Publikoa,
gainera, antzezlanaren parte aktiboa izango da.
Ikuskizuna urriaren 1ean estreinatuko da eta beraz,
gurea Euskal Herriko bigarren emanaldia izango da.

18:00

Auditoriuma

Familia-publikoa-Euskaraz
Sarrera Kultur Etxean egongo da salgai

Erakusketa

Emakumeen genitalen mutilazioaren
aurkako proiektua
Euskadiko Munduko Medikuak

3-18

URRIA

ARGAZKI ERAKUSKETA

“Nire borroka, gure borroka”
20 argazkik osatzen dute erakusketa, eta emakumeen
genitalen mutilazioa bezalako praktika kaltegarri batetik
bizirik atera diren emakume afrikarrak erakusten ditu.
Emakume ahaldunduak dira, eta nahikoa dela esatea eta
indarrak batzea erabaki dute, emakumeak kontrolatu,
menderatu eta askatasuna kendu nahi dien praktikaren aurka.

ERAKUSKETA ARETOA
KULTUR ETXEA

Eztabaida

DOKUMENTALAREN
PROIEKZIOA ETA
HITZALDI-EZTABAIDA

13

URRIA
Osteguna

“LA MANZANA DE EVA”
Clara Campoamor
Berdintasunerako Saria

Kenyan, Gambian, Espainian edo Txilen grabatutako
testigantzak eta istorioak erakusten ditu, eta nazioarteko
erakunde eta erakunde publiko eta pribatu gisa borroka
egiten dute eta praktika horrekin amaitzeko neurri
alternatiboak bilatzen dituzte.
Solasaldia Fátima Djarra Sami dokumentaleko
protagonistarekin, integratzaile soziala eta ablazioaren
aurkako aktibista.

19:30

Auditoriuma

Publiko orokorra
Acceso libre y gratuito

Antzerki Jaialdia

AMATEUR
ANTZERKI JAIALDIA

4-20

16

JAIALDIA
FESTIVAL

ANTZERKI

2021

teatroamateur.com

T E AT R O

16. AMATEUR ANTZERKI JAIALDIA
Jaialdia: Azaroaren 4tik 20ra, ostiral, larunbat eta igandeetan.Umeentzako saio bat barne.

AZAROA

Itxiera ekitaldia: azaroaren 26an, larunbata
ZURE KULTURAREKIKO INTERESA JAIALDIRAKO
SARREREKIN SARITUKO DUGU
SARREREN ZOZKETA
Urrian kultura-jardueretan parte hartzen dutenek, Antzerki
Jaialdirako sarreren zozketan parte hartu ahal izango dute.

Sarrerak salgai urriaren 18tik
aurrera Kultur Etxean.

PERKUSIO
TAILERRAK
HAURRENTZAT:
TINBALAK

Tailerrak

Irakaslea Ibai Encina

Urritik Ekainera
Haur hezkuntzako 1. mailatik Lehen hezkuntzako 6. Mailara
adineko taldeetan
45´ -Asteakenetan 17:00etatik aurrera
Hasiera Urriak 5. Toki mugatuak
Tasa: 134,25€
Matrikula: 47€ eta 10,90€ko 8 hileko kuota.
Hobaridun tasa -30% erroldatuentzat bakarrik: 93,99€
Matrikula: 47€ eta 5,87€ko 8 hileko kuota.

IZEN-EMATEA:
Irailaren 29ra arte Kultur Etxean
Izen-ematea plaza-kopurua baino handiagoa bada, lehentasuna izango dute erroldatutako pertsonek, eta,
beharrezkoa izanez gero, zozketa bidez esleituko dira, irailaren 30ean, 17:00etan.
Tailerrak martxan jartzeko, gutxieneko inskripzioa beharko da.
Tailerren onarpenaren eta/edo martxan jartzearen baieztapena Kultur Etxetik @-ez egingo da.
Behin baiztepena eginda, 48 orduko epea izango da matrikula ordaintzeko, eta hori behin betiko inskripzioa
izango da, eta hortik aurrera tailerrak martxan jarriko dira.
Tailerrak abian jarri ondoren, indarrean dagoen udal ordenantzak zehaztuko ditu bajak eta tasen itzulketak.

PROIEKTUA
EMAKUMEENTZAKO
BATUKADA

Tailerrak

Ibai Encinarekin

Urritik Ekainera
Helburua: emakumeekin Batukada talde bat osatzea
Animatzen zara?
Asteazkenetan 18:30-19:30 (Ordutegi posiblea: 19:00-20:00)
Urriaren 5ean hasiera
16 urtetik gorako emakume heldu eta gazteentzat, adinmugarik gabe. Ez da aldez aurreko musika-ezagutzarik behar.
Tasa: 179€. Matrikula: 47€ eta 16,50€ko 8 hileko kuota.
Hobaridun tasa -30% erroldatuentzat bakarrik: 125,30
Matrikula: 47€ eta 9,78€ko 8 hileko kuota.

IZEN-EMATEA:
Irailaren 29ra arte Kultur Etxean
Izen-ematea plaza-kopurua baino handiagoa bada, lehentasuna izango dute erroldatutako pertsonek, eta,
beharrezkoa izanez gero, zozketa bidez esleituko dira, irailaren 30ean, 17:00etan.
Tailerrak martxan jartzeko, gutxieneko inskripzioa beharko da.
Tailerren onarpenaren eta/edo martxan jartzearen baieztapena Kultur Etxetik @-ez egingo da.
Behin baiztepena eginda, 48 orduko epea izango da matrikula ordaintzeko, eta hori behin betiko inskripzioa
izango da, eta hortik aurrera tailerrak martxan jarriko dira.
Tailerrak abian jarri ondoren, indarrean dagoen udal ordenantzak zehaztuko ditu bajak eta tasen itzulketak.

ANTZERKI
TAILERRA

Tailerrak

Irakaslea Raul Camino

Urritik Ekainera
Heldu eta 16 urtetik gorako gazteak, adin-mugarik gabe
Astearteetan 19:00 -21:00
Hasiera Urriaren 25an
Tokiak: 15
Tasa: 191€
Matrikula: 49€ eta 20,28€ko 7 hileko kuota
Hobaridun tasa -30% erroldatuentzat bakarrik: 133,7€
Matrikula: 49€ eta 12,10€ko 7 hileko kuota

IZEN-EMATEA:
Irailaren 29ra arte Kultur Etxean
Izen-ematea plaza-kopurua baino handiagoa bada, lehentasuna izango dute erroldatutako pertsonek, eta,
beharrezkoa izanez gero, zozketa bidez esleituko dira, irailaren 30ean, 17:00etan.
Tailerrak martxan jartzeko, gutxieneko inskripzioa beharko da.
Tailerren onarpenaren eta/edo martxan jartzearen baieztapena Kultur Etxetik @-ez egingo da.
Behin baiztepena eginda, 48 orduko epea izango da matrikula ordaintzeko, eta hori behin betiko inskripzioa
izango da, eta hortik aurrera tailerrak martxan jarriko dira.
Tailerrak abian jarri ondoren, indarrean dagoen udal ordenantzak zehaztuko ditu bajak eta tasen itzulketak.

8 ASTEKO
MINDFULNESS
PROGRAMA

Tailerrak

Irakaslea: Onintze Barbero

Hasiera urriak 6
Ikastaro honetan, teknika eta ariketa errazak praktikatuko
ditugu, une honetan Arreta Osoa garatzen lagunduko
digutenak. Praktika horrek lasaitasuneko eta buru-argitasuneko
une gehiago ematen dizkigu, eta, aldi berean, estresa eta
antsietatea gutxitzen ditu.
Heldu eta 16 urtetik gorako gazteak, adin-mugarik gabe
Ostegunetan 18:30etatik 19:30etara. Plazak: 12
Tasa: 30,50 €- Erroldatuentzako hobaria 21,35 €

IZEN-EMATEA:
Irailaren 29ra arte Kultur Etxean
Izen-ematea plaza-kopurua baino handiagoa bada, lehentasuna izango dute erroldatutako pertsonek, eta,
beharrezkoa izanez gero, zozketa bidez esleituko dira, irailaren 30ean, 17:00etan.
Tailerrak martxan jartzeko, gutxieneko inskripzioa beharko da.
Tailerren onarpenaren eta/edo martxan jartzearen baieztapena Kultur Etxetik @-ez egingo da.
Behin baiztepena eginda, 48 orduko epea izango da matrikula ordaintzeko, eta hori behin betiko inskripzioa
izango da, eta hortik aurrera tailerrak martxan jarriko dira.
Tailerrak abian jarri ondoren, indarrean dagoen udal ordenantzak zehaztuko ditu bajak eta tasen itzulketak.

Liburuteka

IRAKURLE KLUBA

Hamabosteroko saioak urritik maiatzera.
Ostegunetan 19:00etatik 20:30etara.
Hasiera Urriaren 6an
Irakurtzeko liburuak liburutegiak utziko ditu
Izen-ematea Kultur Etxean irailaren 29ra arte

IRAKURKETAN
“Irakule Olinpikoa naiz”

Irakurketa sustatzeko haur-jolasa.
Parte-hartzaileak kategorien arabera:
Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6.era
Eskatu zure irakurketa albuma liburutegian eta parte hartu saski
literario baten zozketan, liburuak, gozokiak eta ezustekoak barne.
Urriaren 3tik 29ra. Informazio gehiago liburutegian

Ludoteka eta ludoklub

LUDOTEKA ETA LUDOKLUB
Urritik Maiatzera

Astelehenetik ostegunera 17:10etik 19:20ra, adin-txanden arabera.
Talde itxiak, adinaren arabera. 24 plaza txanda bakoitzeko.
12 plaza 2 urteko haurrentzat, heldu batek lagunduta joan
beharko baitute.
Hasiera: Astelehena, Urriak 3
Izen-ematea irailaren 27ra arte Kultur Etxean
LUDOTEKA
Taldea 1 -2020an jaioak
Taldea 2 – 2017-2019an jaioak
LUDOKLUB
Taldea 3 -2015-2016an jaioak
Taldea 4 -2013-2014an jaioak
ORDUTEGIA
17:10-18:10
18:20-19:20

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

TALDEA 2
TALDEA 3

TALDEA 4
TALDEA 1

TALDEA 3
TALDEA 2

TALDEA 1
TALDEA 4

(Banaketa honek aldaketak izan ditzake inskripzioaren arabera)
GARRANTZITSUA
Taldeak eta behin betiko ordutegien esleipena antolatzaileek
egingo dituzte, izen-ematearen arabera.

Zozketa bat, beharrezkoa izan daitekeen adin-talde
bakoitzeko (1. taldea, 2. taldea, 3. taldea eta 4. taldea).

Eskaria plazak baino handiagoa bada, taldeak banatzeko
sistema ezarriko du antolakundeak, eta taldeak eta adinak
berrantola litezke – Bilakaeraren ezaugarriak errespetatuz –
Azpitaldetan, hamabostero, zozketan edo asma daitekeen
beste formula batean. Beharrezkoa balitz, itxaron-zerrendak
ezarriko lirateke.

Inskribatutako haur bakoitzari zenbaki bat esleituko zaio
inskripzioan- Zenbaki guztiak zozketan sartuko dira eta
zenbaki bakarra aterako da, eta hortik aurrera dagokion
adin-taldean sartuko da.

Izena ez emateagatik ordutegi libreak geratuko balira,
taldeei berdintasunez esleituko litzaizkieke, txikienei
nagusienei lehentasuna emanez.
Zerbitzua martxan jartzen denean, plaza libreak daudenean
edo plaza hutsak daudenean sartu ahal izango da. Itxaronzerrendarik balego, ordenaren arabera deituko litzateke,
adin-taldearen arabera.
Zozketa egin behar izanez gero, irailaren 30ean egingo da,
17: 00etan, honela:

Oharra: erakundeak Ludotekaren funtzionamenduaren
etengabeko jarraipena egingo du, eta, beraz, ludoteka
berrantolatu egin daiteke, bai martxan jartzean, bai
ikasturtean zehar.
Denboraldiko tasa: 26 €Erroldatutako pertsonentzako
hobaria: 10,40 €
Partaidetzaren baieztapena jaso ondoren ordainduko da
tasa, Kultur Etxean bertan (txartelarekin bakarrik).
Dagokion tasa ordaindu gabe, ezin izango da ludotekara
sartu.

HITZALDIA
“Alegria-Dulantzi udalerrian hiriharrapariak berreskuratzeko plana”
Hontza Natur Elkartearen eskutik, harraparientzako habia-kutxen
instalazioaren helburuak azalduko dira, izurriteen berreskurapena
eta kontrola sustatzeko. Probintzia, nazio eta nazioarte mailan
egindako antzeko esperientziak ere aurkeztuko dira.
Irailak 22, osteguna
19:00 Kultur etxea

Ingurumena

Publiko orokorra

ASTEKLIMA
UPCYCLING TAILERRA-“Zeuk aukeratzen duzu”
Eman bigarren aukera bat zure arropari

Ez galdu ondo pasatzen eta gure kontsumo-ohiturak aldatzen
lagunduko dizun tailer hau, gure arropari erabilera berriak emanez.
Eraman zure arropa (edo jantziak) eta birdiseinatu arratsalde
horretan bertan. Monitoreek lagunduko dizute eta materiala
emango dizute.
Irailak 28, asteazkena. 17: 00-19: 00 Kultur Etxeko arkupetan
Adin guztiak. Sarrera libre eta doakoa duen jarduera irekia.
Ez galdu moda jasangarriaren esperientzia hau!

“Paulo Freire”HHI

Helduen hezkuntzarako Eusko Jaurlaritzaren zentro publikoa
1. GRADUA (Erdera)
Astelehenetik ostegunera 15: 00etatik 18:00etara-Kultur Etxean
Informazio eta izen-emate Kultur Etxean

ETXEKO ANDREEN ELKARTEA

Jaurderak

Bainikak-Ehoziriak
Toki mugatuak.
Jarduerak eta bazkide berriak inskribatzeko informazioa
Asteartea 20 eta osteguna, irailak 22, 16:30-18:00
Behe solairuko Gizarte Zentroa Ronzapil kalea

HAIZE DULANTZI DANTZA ELKARTEA
EUSKAL DANTZAK
Haurrak-Gazteak-Helduak
Informazioa: 635710462.
Eskabidea kultur etxean

AGRUPACIONES MUSICALES
Udal Musika eskola

Big Band: Jazz musika, Pop. Ahal dela, haize instrumentuak.
Astearteetan 20:00-21:00
Folka/ Hari Taldea: Folk musika. Soka instrumentuak, txirula eta
pianoa. Asteazkenetan 17:30-18:30
Talde Instrumentala: Instrumentu anitzeko taldea. Mota guztietako
instrumentuak era askotako errepertorioarekin. Ostiraletan 17:30-18:30
Piano taldea: Estilo guztietako musika. Piano espezialitate
esklusiboa. Asteartetan 16:30-17:15
Abesbatza: Helduentzako taldea. Asteazkenetan 19:30-21:30
Haurrak abesbatza: Asteazkenetan 16:45-17:30
Triki taldea: Trikitixen taldea errepertorio tradizionalarekin.
Asteartetan 16:15-17:15
Izen ematea ikasturte osoan irekia

Enews - Udal Agenda

ENEWS-UDAL AGENDA
Dulantziko kultur eta kirol jarduerei buruzko
informazio guztia jaso nahiko zenuke?
Sartu webgunean alta emateko:
Horrela erraza
www.alegria-dulantzi.eus
Sakatu alegria-dulantzi
agendan eta/edo sport news
eta bete izena emateko
formularioa.
Jardueren eskaintza jasoko
duzu zure @

“Ez utzi besteei
kontatzen...!
Parte-hartzearen abiapuntua
informazioa da”

