DENBORALDIA

OZTOPOAK
GAINDITUZ
Ia pandemia garaian hasi genuen Probalekuko
proiektua 2019/2020an.
Iaz egin genuen bigarren denboraldia, eta oztopo
guztiak gaindituz 3.000 ikusle inguru gerturatu dira
Probalekura.
Proiektu honetan sinisten dugulako eta kulturari
bere lekua ematen jarraitu nahi dugulako kalitatezko
emanaldiez osatu dugu 3. denboraldi hau ere.

PROIEKTU
SENDOA
Urte osoko programa dugu eskuartean. Musika,
dantza, antzerkia… kultur eskaintza zabal eta
orekatua.
Egin zure aukera
eta gozatu kulturaz gurean!
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URTARRILAK 22 LARUNBATA
LAISTER DATA BERRIA

JULEN ALONSO
& OINKARI
DANTZA TALDEA

MUSIKA ETA DANTZA
IKUSKIZUNA

eskuetan bihotza
ESTREINALDIA

Berrikuntza batekin datoz
Julen Alonso eta Oinkari dantza
taldea. Abenduan argitaratu zuen
“Eskuetan bihotza” bere bigarren
diska; horrekin batera, ikuskizun
berriarekin datoz estreinakoz
Aia probalekura.

Julenen hitzetan, “eskuetan bihotza
duela, sutan kiskaltzeko desiatzen”
dago Urtarrilak 22rako
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OTSAILAK 19 LARUNBATA

HAATIK
DANTZA TALDEA

BERTSO ETA
DANTZA IKUSKIZUNA

errimak bi oinetan
Dantza eta Bertsoa gurutzatzen diren
lekuan hasi zen sormen honen
bidaia. Konpainiak sormenezko
lurralde berriak esploratzen
jarraitzen du eta oraingoan
bertsolaritzaren soinua mugimendu
garaikide bihurtzen du.
Bertso ariketa eta jokoak dantzara
eramatea da emanaldi honen
berezitasuna edo ezberdintasuna,

eta horien bidez gaurkotasunari
buruzko gogoetak plazaratzea,
kantu ezagunei eta bertso sorta
zahar eta berriei mugimendua
emanez.
GARAI BATEKO ETA GAURKO
BERTSO ETA DOINUEZ OSATUTAKO
EMANALDI ENTRETENIGARRI ETA
DIBERTIGARRI BAT.

MARTXOAK 19 LARUNBATA

BULEGO
KONTZERTUA

erdian oraina
Pandemia betean sortu zen pop
taldea dugu Bulego. Tomas Lizarazuk
(kantaria), Itziar Beitiak (teklatua),
Jon Larrañagak (baxua), Ruben
Lizarraldek (gitarra) eta Xabier
Arrietak (bateria) osatzen dute, eta
urtebetean izugarrizko arrakasta
lortu du. Behin baino gehiagotan
sailkapeneko lehen postuan egon
da Gaztea irratian, ‘Pizten ari da’ eta
‘Bueltan da’ abestiekin.

Itxialdia hasi aurreko astean eman
zuten lehen kontzertua, eta besteak
beste, Madrilen eta Bilbao BBK Live
Udazkena jaialdian jo dute. Orain,
‘Erdian Oraina’ izeneko lehen diskoa
aurkezten ari dira, eta dagoeneko
Durangoko Azokan ere egonak
dira. Baina diskoaren estreinaldia
ustekabean egin zuen Bilboko Kale
Nagusian dagoen BBK aretoko
erakusleihoan.

03.

DENBO
RALDIA

2022
KULTUR
PROGRAMA

MAIATZAK 7 LARUNBATA

BENETAN BE
Porno vs Afrodita edo
I #GorkaUrbizu
Gaztetxea ixtera doa. Gazteak heldu
zaizkigu eta ez dago inor lekukoa
hartzeko prest. Taldearen azken
kontzertua ere bada. Seme-alabek,
lanek, nekeak, gain hartu dute.
Soinu-proba aurrera doan heinean,
taldekideen eta euren inguruko ume
eta gazteen bultzada, galdera eta
pasioen argazki musikala, zuzeneko
bideoklipa, izango dugu zentzuen
aurrean. Betiere, Porno eta Afrodita

ANTZERKIA ETA
MUSIKA

jainko-jainkosa basatien begirada
apetatsupean.
Sei gizabanako hilkor, bizitzarekin
ahal duten moduan moldatzen,
bi heroi super cool, eta bi jainkojainkosa ahalguztidun lurtar gaixoek
debekatuta duten guztiaz gozatzen.
Izango da antzerkia, izango da
musika, izango da barre-algara,
mina, pasioa, haragia, odola. Izango
da rock and rolla.

EKAINAK 11 LARUNBATA

NEOMAK
KONTZERTUA

Gaztetxotan hasita, trikitixa
txapelketetan aurkari, nahiz bikote
gisa plazara salto egin, eta gerora
Kepa Junkerarekin sei bat urtez harahona iblitako zazpi Sorginak gara.
Etenaldi baten ostean, suaren garrak
irauten duela ohartu eta, ilusio
handiz, proiektu berri bat jarri dugu
martxan: NEOMAK.
Gure sustraien haria eten gabe, baina
eraberrituta, NEOMAK hitzak dioen
gisan, ‘ilargi berriak’ eskaintzera
gatoz.
NEOMAK orain arte ezarritakoarekin
haustera dator, tradiziotik datozen
kontu zaharrak, kanta berri bilakatu

eta zuen barrenak astintzera gatozen
zazpi emakume gazte gara. Gure
lehen diskoa aurkeztu berritan,
kontzertu soil bat ez ezik, ikuskizun
osatu bat eta zentzumen guztiak
dantzan jarriko dituen esperientzia
bereizgarri batekin gatoz.
NEOMAK taldeko partaideak: Amets
Ormaetxea Ezpeleta (Arrasate), Leire
Etxezarreta Learreta (Arrasate), Irati
Gutierrez Artetxe (Arrasate), Garazi
Otaegi Lasarte (Asteasu), Maria Lasa
Hilario (Zizurkil), Alaitz Eskudero
Unanue (Deba) eta Eneritz Aulestia
Mutiozabal (Zarautz).
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IRAILAK 24 LARUNBATA

KONPROMISOA
ANTZERKIA

Tomas eta German aspaldiko lagunak
dira; Tomas sasi autore bat da eta
German, bere lanbidean arrakasta
handirik gabeko aktorea. Germanek
arazo ekonomikoak dauzka eta bere
apartamendua saldu beharra du, bai
ala bai. Pisua erosi nahi duen batekin
tratua egiteko geratu da eta Tomasi
laguntza eskatu dio. Izan ere, bere
idazlanak maila eskasekoak izan
arren, zintzo plantak egiten ez du
parekorik. Bere doainik handiena da.
Eroslearekin tratua egiteko prest
daude. Eroslea edo engainatuko
duten inuzentea? Eroslearen zain
dauden bitartean, bi lagunak elkarri

belarria goxatzen arituko dira,
mokoka, adar jotzen. Baina, halako
batean, egoerak okerrera egingo du.
Aspaldi gordeta zeuzkaten erremin
eta sumindurak elkarri botako
dizkiote. Eroslea iristen denean, bi
tratanteak eztabaidako punturik
gordinean harrapatuko ditu.
Erosleak ikusle soil baten jarrera
hartuko du? Edo bi lagunen arteko
sesioan, epaile lanak egingo ditu?
Edo okerrenera, bien arteko joko
maltzur horretan, biktima bihurtuko
ote da?

ABENDUAK 17 LARUNBATA

BELAKO

KONTZERTUA

plastic drama
Belako Mungiako rock talde bat
da. 2011an sortu zen; Josu (gitarra,
ahotsa), Lore (baxua, ahotsa), Lander
(bateria, ahotsa) eta Crisek (teklatua,
ahotsa) osatzen dute taldea gaur
egun. Josu eta Lore anai-arrebak
dira, eta Belako auzoan entsaiatzen
zutenez, homenaldi bezela jarri
zioten taldeari ere izen berbera.
Taldearen ezaugarri diren soinu
retro-futuristak ez dira, hain zuzen,
inongo musika-estilo zehatzekiko
leialak, baina punk-rockaren

soinu gordinen gurutzaketak eta
elektronika sinfonikoaren giro epelak
hauteman daitezke horietan. Abesti
gehienak ingelesez abestu arren,
taldeak euskarazko abestiak ere
gordetzen ditu bere errepertorioan.
Zuzenean, taldea osatzen duten
gazteen freskotasuna areagotu
egiten da agertokiaren gainean
zabaltzen duten energia eta
motibazio handiaren ondorioz.

SARRERAK
ESKURATZEKO BIDEAK
INTERNET BIDEZ
musikaze.com
AIAKO KULTUR ETXEAN
T: 943 13 09 24
OHARRAK
Osasun larrialdi egoerak baldintzatutako
ekintzak dira
Antolatzaileak beretzat gordetzen ditu ekitaldien
egitaraua aldatzeko eskubidea
Akats tipografiko ezean baliozko egitaraua

CYCLUS OFFSET %100 PAPER BIRZIKLATUA

AIAKO KULTUR ARETOA

AIAKO
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turismoa@aia.eus
instagram.com/aiaturismoa
facebook.com/aiaturismoa

