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Euskal Zine  
Bileraren 40+1 
edizioa da  
aurtengoa

Historikoa den lehiaketaz gain, 
aurten ikus-entzunezkoen 
erabilera, xede eta aukera guztiak 
bildu nahi izan ditugu, hain zuzen, 
Euskal Herrian eta euskaraz egiten 
den zine bilera honetan.

Branka, Ganbara eta Zerumuga 
atalak estreinatu ditugu, esandako 
ikus-entzunezkoen erabilera 
anitzez haratago, denboraren 
arteko erlazioa planteatzeko. 
Orainaldia, iragana eta etorkizuna 
inoiz baino lotuago daude 
alor horien barne antolatutako 
hainbat ekitalditan: sektorearekin 
erlazioa izan dezaketen hitzaldi 
edo lantegietan, lehiaketara 
aurkeztutako fikziozko 
laburmetraia, dokumental eta 
pieza esperimentaletan, ondare 
gisa ulertutako super8 irudiekin 
osatutako programetan, ikas 
komunitateen baitan antolatutako 
animazio lantegietan edota 
omendutako figura edo ekimenei 
eskainitako atzera begirakoetan.

Hori guztia da Euskal Zine Bilera: 
egin diren, egiten ari diren eta 
egingo diren filmen eztabaidarako 
eta ikuskaketarako bilgune.

Lekeitio 2018
Urriaren 6tik 12ra

BRANKA
Haizearekin 
batera 
aurrerantz 
doazen 
orainaldiko 
irudiak.

Lehiaketa

Euskal Herrian eta 
euskaraz ekoitzitako 
askotariko lanen 
erakusleiho da; 
teknika, tratamendu, 
genero, sorkuntza 
prozesu eta gai 
desberdinak biltzen 
dituen neurrian.

Benito Ansola Beka

Euskal kultura 
eta euskarazko 
ikus-entzunezkoak 
bultzatzeko asmoz, 
lan bat ekoizteko 
laguntza eskaintzen 
du Benito Ansola 
sariak.

Euskal Herriko ikus-entzunezko sektoreak 
gaur egun bizi duen egoera paregabea da. 
Ekoiztetxeak, zinema eskolak, kolektiboak, 
unibertsitateak, zinemaldiak eta gainontzeko 
ekimenak biltzen dituen panorama honetan, 
euskaraz egindako ekoizpenen zenbatekoa sekula 
baino handiagoa da.

(H)emen gaude

Ikus-entzunezkoen 
sektorearentzako 
espazioa zabaltzen 
da urtero, (H)emen 
Here elkartearekin 
elkarlanean.

 



GANBARA 
Hautsa kendu  
eta argirantz 
hurbildu ditugun 
iraganeko irudiak.

Atzo 8

Atzo8 proiektuak 
iraganetik 
datozen irudi eta 
soinuak biltzen 
ditu, proiekzio 
bakoitzean beste 
“hemen eta orain” 
desberdin bat 
eskainiz. 

Begirada

Euskal 
zinemagintzaren 
figura eta ekimenak 
omentzeko asmoz, 
Begirada atalak atzera 
begirakoen bidez 
figura horien lanak 
ezagutarazi nahi ditu.

Zinema guztion ondarea da. Iraganeko 
irudiak gaur eguneko proiektore 
digitalaren argira hurbildu eta denboren 
arteko talka sortu nahi izan da Euskal 
Zine Bileratik. 

ZERUMUGA 
Lehenengoz 
filmatutako 
etorkizu-
nerako 
irudiak.

Kameratoia

Euskaltzaleen 
Topagunearekin 
elkarlanean 
antolatutako 
gazteentzako 
euskarazko ikus-
entzunezko rally-a 
da Kameratoia, 
2017tik Lekeitioko 
Euskal Zine 
Bileraren baitan 
kokatzen dena.

Zoom

Zinemaren 
bidezko eta 
zinemaren beraren 
pedagogia ardatz 
duen programa 
pedagogikoa. 

Zinemaren ahalmen pedagogikoa ukaezina 
da. Horregatik Euskal Zine Bileraren hurbileko 
testuinguruan lanean dabiltzan kultur instituzio 
eta ikastetxeekin elkarlanean askotariko programa 
eta ekimenak sortu eta dinamizatu ditugu, publiko 
eta sortzaile berriei lekua egiteko.



Urriak 6, 
Larunbata
12:00. Barandiaran aretoan

Kameratoia
Euskaltzaleen Topagunarekin elkarlanean.

Kameratoiaren hasiera

18 eta 35 urte arteko gazteek 24 ordu izango 
dituzte euskarazko fi lm laburrak egiteko.
*Beharrezkoa aurretiaz izena ematea

19:30. Ikusgarri aretoan

Irekiera ekitaldia 

Loli Astoreka eta Aitor Abaroak aurkeztua, 
Muntu antzerki taldearen laguntzarekin.

Dantza 98’ 2017
Telmo Esnal 

Bizitzaren zikloari buruzko istorio bat, 
bizirik irauteko borrokarena. Horretan, 
denboraren iragatea naturaren ibilbideak 
markatuko du. Eta dantza da hori 
kontatzeko hautatutako hizkuntza. Musikak 
eguneroko zereginei lagunduko die. Bizitza 
erritmoa da! 

 Sarrera 4 € 
Aurretiaz salgai Kultur Etxean, arratsaldez.

Urriak 7, 
Igandea 
17:30.
Kameratoia 
Euskaltzaleen Topagunarekin elkarlanean.

Kameratoiaren sari banaketa

Gazteak eta euskarazko ikus-entzunezkoen 
sormenari buruzko solasaldia. Kameratoian 
parte hartutako fi lm laburren proiekzioa eta 
sari banaketa Ugaitz Alegriak aurkeztuta.

20:00. Ikusgarri aretoan

(H)emen gaude
Ikus entzunezkoen sektorearentzako 
espazioa zabaltzen, (H)emen here 
elkartearekin elkarlanean.

Verabredung 76' 2018

Maider Oleaga 

Berlin, 1941-2016. 1941. urtean Jose 
Antonio Agirre lehendakaria Berlinen 
ezkutatu da. Bere herriak gerra galdu du 
eta Ameriketara ihes egiteko bidearen bila 
dabil arerioaren hiriburuan. 2016. urtean 
pertsona ugari ailegatzen dira Berlinera 
beraien bizitzak berregiteko. Lehen eta 
gaur, Berlin iragan gunea da. Batzuk bertan 
irauten duten arren askok behin-behineko 
ihesbide lez erabiltzen dute hiria.

Urriak 8, 
Astelehena 
20:00. Ikusgarri aretoan  

 Lehiaketa, 57'
Lehiaketara aukeztutako lanen emanaldia. 

Atsolorra  21'21"  2018

Ruben Martinez Rosas

Atsolorra jaioberriei ongietorria emateko 
asmoz, Euskal Herrian egiten zen erritu 
bat zen. Ohiturak, XVI. mendetik 1970 
urtera arte bizirik iraun zuen, baina 
zenbait arrazoik tradizioaren desagertzea 
erakarri zuten. Gaur egunera arte. Izan 
ere, Hernanitik gertu dagoen Ereñotzuko 
toki entitate txikiko auzo lagunek usadioa 
berreskuratzeko ahalegina egin dute.
*Labur dokumental hau Benito Ansola 
Bekari esker ekoiztua izan da.

Basoan 8' 2018

Aitzol Saratxaga 

Gizon bat basoaren erdian esnatzen 
da. Ez ditu bere izena ezta jatorria bera 
gogoratzen. Ahots misteriotsu bat izango 
da gertatzen dena ulertzeko izango duen 
elementu bakarra.

June 7'33" 2018

Arantza Ibarra

June ez da baserriko neska arrunta… 
Oilarra desafi atzen du katamarka, hilerriak 
apaintzen ditueskuz egindako lepokoekin, 
eguzkiaren izpiak hartu beharrean, 
ilargiarenak hartzen ditu, baina batez ere, 
artista hutsa da. June ez da ohizko neska… 
eta gainera… Junek sekretu bat dauka.

Atabala eta euria 12'45" 2018

Egoitz Diaz Ibargoitia

Atabala eta Euria, Joseba Sarrionandiaren 
liburuan oinarritutako fi lm laburra da. Istorio 
fantastiko bat, non, basoko Lamiak, amona 
eta iloba baten arteko harremana kontatuko 
digute, eta nola Atabalak haien bizitzak 
aldatuko dituen.

Versus  8' 2017

Demetrio Elorz Lazkanotegi

Helburuak bidea justifi katzen du.

“June” fotograma

EGITA-
RAUA:



Urriak 9,  
Asteartea
19:00. Ikusgarri aretoan

Begirada, 31'22"  

Kimuak ekimenaren 20. urteurrena dela-
eta, EZBtik azkenengo urteetan igaro diren 
filmen emanaldia eta solasaldia.

Zela Trovke 13'15"  2013

Asier Altuna

‘Moritat’ hilketei buruzko Europa erdiko 
herri-kanta zaharrak dira. Horietako bat 
da ‘Zela Trovke’ eslovakiarra, eta Holland 
Baroque Society-k bere Barbaric Beauty 
kantutegirako berreskuratu du. Maite 
Larburu aipatutako orkestrako biolin-
jotzailearen eskutik jakingo dugu zertaz ari 
den abestia.

Beti bezperako koplak  5'22"  2016

Ageda kopla taldea

Santa Ageda bezperako ospakizuna 
abiapuntutzat hartuz, Maialen Lujanbio 
bertsolariak genero indarkeriaren salaketa 
gordina egiten du. Bertsoz bertso, 
indarkeria matxistaren agerpen ezberdinak 
salatzen dira, bai eta hura gainditzeko gure 
ezintasuna ere.

Zarautzen erosi zuen 15’ 40’’ 2014

Aitor Arregi

Mireni, kafea eskatzerakoan, askotan 
txanda-pasa egiten diote. Baina bere 
dendatik norbaitek alkandora bat lapurtu 
duela konturatzen denean, beste behin 
etsitzeari uko egiten dio. 

20:00. Ikusgarri aretoan

Lehiaketa, 56' 
Lehiaketara aukeztutako lanen emanaldia.

12:00 bikea 3'50" 2018

Egoitz Albizu

Oroimenak, eguneroko hotsarekin bat 
egiten du. Jolasa eta memoria nahasten 
diren espazio arruntean egiten du bat. 
Belaunaldi ezberdinen errealitateak, 
espazio-denboraren materia likatsuetan 
ahanzturari bidea irekitzen dion ordu 
berean. Puntu-puntuan.

Pastoreak 29'17" 2018

Eukeni Arriortua Barrenetxea

Artzaintza Euskal Herrian mendetan 
barrena oso sustraitua izan den ogibidea 
da. Orain, berriz, egungo globalizazio 
garai honetan oso gutxik egiten dute lan 
honen aldeko hautua. Alabaina, gutxiengo 
horren artean ditugu Puy Arrieta eta Jon 
Etxeberria. Dokumental honetan gaur egun 
artzain izatea zer den izango dugu hizpide,  
euren ohiturak, transmisioa, balioak eta 
emakumearen papera. XXI. mendean.

Stendhal 15'27"2018

Egoitz Diaz Ibargoitia

Artemisiak, Stendhal sindromea sufritu eta 
gero, itsu geratu da. Orain, artea ikusteko 
beste modu batzuk dauzka. Margotzen 
eta sortzen jarraitzen du, blokeo artistiko 
bat sufritu arte. Frida, bere ikasle ohia, 
Artemisiaren inspirazioa izango da artelan 
berriak sortzeko eta artea ezagutzeko. 
Bere mundu iluna kolorez beteko da bere 
bizitzako momentu gogor honetan.

Miraila 6'48" 2018

Armintxe Taldea.  
Bego Vicario koordinatzailea

Ez dakigu lehenengo marrazkiak 
hondartzan, adar puska batekin, 
zirriborratu ote genituen. Baina gaude, 
olatua arrimatzen sumatu genuenean, 
pausotxo bat eman genuela atzerantz 
bitsaren hotzak harrapa ez gintzan. 
Urriak 10,  
Asteazkena
12:30. Ikusgarri aretoan

Zoom 
Pedagogia ardatz duen programa.
Filmazpit-ekin elkarlanean.  
*DBH 3 eta 4. mailako ikasleentzat

Hasiberria Le Nouveau 80’ 2015 
Rudi Rosenberg

Benoit hamalau urteko mutikoak landa utzi 
du Parisera bizitzera joateko. Aurreneko 
eskola eguna uste baino zailagoa gertatuko 
zaio eta berehala bakartuta sentituko da. 
Egun batean, Johanna, suediar ikaskide 
berria helduko da eskolara eta hura araz-
orik gabe kuadrilla ezagunenean sartuko 
da. Benoitek, osabaren aholkuak jarraituz, 
ikaskide guztiak etxean antolatuko duen fe-
stara gonbidatuko ditu. Aukera paregabea 
izango da bere burua ezagutzera eman eta 
bide batez, Johannarengana gerturatzeko.

20:00. Ikusgarri aretoan

Lehiaketa, 57' 
Lehiaketara aukeztutako lanen emanaldia.
 

Zain 12'35"  2018
Pello Gutierrez

“Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien 
arrazoi gordea, nora ote dijoan denbora 
aldakorrak daraman bidea, daraman 
bidea...”

 

“Miraila” fotograma



Barkatu 6'20" 2018

Alex Tello

Zergatik eskatzen didazu barkamena?

Nor nori nork 17’ 2018

Estibaliz Urresola Solaguren

1968an, Arantzazuko santutegian Euskara 
Batuaren Oinarriak ezarri ziren, euskalki 
ezberdineko hiztunak elkarren artean 
hurbiltzeko xedearekin. Gaur, 50 urte 
geroago, Euskara Batuak inoiz baino 
bateratzaileago izaten jarraitzen du.

Bizirik dirau 13' 2017-2018

Jon Etxeberria

Xuban, mutil gaztea, azkenaldian 
izandako amesgaiztoen eta bere amaren 
presioaren eraginez, psikoanalistarengana 
joatea erabakitzen du bere ametsen 
inguruko ezkutuko istorioa aurkitzeko 
nahian. Hasieran, Xubanek nahiko jarrera 
eszeptikoa azaltzen du terapiarekin, baina 
ametsean sakondu ahala, espero ez duen 
istorio batean murgilduko da.

Erroak 8'39" 2018

Ane Zuazubiskar

Duela urte batzuk bete zituen Maddik 
hogeita hamar. Erabakitzen ari dira 
ingurukoak, eta erabakitzeko gero eta 
denbora gutxiago uzten diote Maddiri. 
Eta hark ez du nahi, edo ez daki, edo ez 
du erabaki nahi.

Urriak 11, 
Osteguna
11:00. Ikusgarri aretoan

Zoom
Pedagogia ardatz duen programa.
Arropaineko Arraguak antolatutako 
ekitaldia EZBrekin elkarlanean. 
*LH5, LH6 eta DBH1-eko ikasleentzat

Performance-a:
Nonbait, Agian Hemen 77'

Cat Gerrard

Somewhere, Maybe Here (Nonbait, Agian 
Hemen) performance-a ikus entzunezko 

lan mutua da, piano baten zuzenekoarekin 
lagundua eta bi interprete/clown-ek 
aurkeztua. Film honetan, Berlinera heldu 
den aingeru erori bat azalduko zaigu, 
Europako ume basatia bezala ezagutzen 
den hiria eta herri eta kultura askoren 
erdigunea. Aingerua ezin da itzuli aurretik 
egon den tokira, eta ondorioz, inguruan 
dituen pertsonekin eta testuingururekin 
harremanetan jartzen hasiko da. 

19:00. Ikusgarri aretoan

Begirada, 31'22"
Kimuak ekimenaren 20. urteurrena dela-eta, 
EZBtik azkenengo urteetan igaro diren 
fi lmen emanaldia eta solasaldia.

Hotzanak for your own safety  
5' 11"  2013
Izibene Oinederra

«Esan nion zinemagilea nintzela… eta 
ezer ez da aldatu. Bazterretan barrena 
doa arima erratua, inoiz seguru, inoiz 
bere buruaz etsita. Gorputza, ordea, 
gorputza bada: eta da eta da eta da eta 
ez dauka non».

Euritan 20' 35"  2017
Irati Gorostidi eta Arantza Santesteban

1985ean Itxaro Bordak idatzitako ‘Klara eta 
biok’ narrazioa berrikustea proposatzen 
du Euritan fi lmak. Egilea bere iraganeko 
hitzen aurrean jarriz, bertan azaleratzen 
duen euskal nortasunarekiko harreman 
periferikoaren begirada eguneratzen da.

Hubert Le Blonen 
azken hegaldia  9' 26"  2014

Koldo Almandoz

Motorraren aitzindari baten historia; haurra 
zela burruntziekin amets egin zuen eta 
bere ametsa betetzen hil zen.

20:00. Ikusgarri aretoan

Lehiaketa, 56'
Lehiaketara aukeztutako lanen emanaldia.

Ezusteko talka 7´30’’  2018

Imanol G. Gurrutxaga

Makuludun gizon bat zubi baten ertzera 
gerturatu da bizitza oso bati amaiera eman 
nahian. Baina bat-batean bere denbora eta 
planak oztopatuko dituen neska gazte bat 
agertuko zaio.

Fabrika(k) 10'57" 2018

Igor Rezola Iztueta

Lanaren automatizazioa eta deslokalizazio 
prozesuen ondorioa da, lan-munduak 

“  Nonbait, 
Agian Hemen” 
Performance-
eko argazkia



Mendebaldean bizi izan duen eraldaketa. 
Kapitalismo industriala, kapitalismo 
kulturala izatera pasatu da, eta industrialak 
ziren hiriak zerbitzuen hiri bihurtu dira. 
Bidean fabrika desagertu dela esaten den 
arren, ez da horrela izan.

Espedizio handia 10'30" 2018

Iban del Campo

Gizakiak, berez dena baino gehiago izan 
nahi du, izarren hautsa baino zerbait 
gehiago.

Shell phone 9’42’’ 2018

Miren Mujika

Mertxeren seme bakarrak pisu eroso eta 
moderno bat ipintzen dio amari. Teknologia 
berriek amaren beharrei erantzungo 
dietelakoan, Mertxe domotikarekin gaizki 
moldatzen hasten da, baina semea jada ez 
dago laguntzeko eskuragai.

Gogor atzea 6'56" (50) 2018

Oier Fuentes

91 urteko amamak bilobari 6 ordu pasatan 
esan eta isilduak, 6 minutu pasako lanean 
esan eta isilduak daude hemen. Bizipenak, 
oroitzapenak, gogoan ditugunak, bortxan 
isilduak edo nahi gabe ahaztutakoak... 
denak dira gure memoria, hauskorra bezain 
apurtezina.

Karkarcar 10'40" 2018

Ibai Zabala Arando

KoldoMoldo Youtuberrak jarraitzaileak 
lortzeko, streaming bidez emitituko 
den txantxa bat egitea erabakitzen du. 
Honetarako bere lagun eta informatikan 
aditua den Mattinen laguntza izango du. 
Gauzak honela, Bartzelonara doan Olaia 
infl uencer-a gustu txarreko txantxa honen 
biktima bihurtuko da.

“Espedizio handia” 
fotograma

Urriak 12, 
Ostirala
10:00. Barandiaran aretoan

Atzo8
Iraganetik datozen irudi eta soinuak.

Super8 erakusketa 
10:00-14:00 / 16:00-20:00

Lekeition fi lmatutako iraganeko irudiekin 
osatutako erakusketa.

Super8 lantegia 
Maite Alonso eta Unai Ruiz

Super8 lantegi honetan parte-hartzaileek 
Super8 formatuan egindako fi lm bat egi-
teko oinarrizko prozesuak eta materialak 
ezagutuko dituzte. 

*Dohainik, beharrezkoa aurretiaz izena 
ematea

17:00. Ikusgarri aretoan

(H)emen gaude
Ikus entzunezkoen sektorearentzako 
espazioa zabaltzen, (H)emen here 
elkartearekin elkarlanean. 

Kafe tertulia Prozesua(k): 
Muga deitzen da pausoa
Maider Oleaga eta Izaskun Arandia 

Maider Oleagak 2018ko urte bukaeran 
estreinatuko du Elbira Zipitriari buruz 
egin duen dokumentala “Muga deitzen 
da pausoa”. Filmaren ekoizle eta (H)emen
elkarteko presidentea den Izaskun 
Arandiarekin batera bere ibilbideari eta 
lan-prozesuari buruz solasean izango da 
zuzendaria.

18:30. Barandiaran aretoan

Atzo8 

Iraganetik datozen irudi eta soinuak.

Performance-a 15'
Super8 lantegiko parte-hartzaileak

Super8 lantegian fi lmatutako eta erakus-
ketan ikusgai egongo diren irudien artetik 
sortutako ikus-entzunezko sarea.

19:30. Ikusgarri aretoan

Amaiera ekitaldia eta sari banaketa
Loli Astoreka eta Aitor Abaroak aurkeztua, 
Muntu antzerki taldearen laguntzarekin.

Lehiaketan parte hartutako 20 fi lmen 
artean lau sari banatuko dira. Epaimahaia 
Mikel Zumeta, Aitor Arregi, Itziar Ituño eta 
Maider Oleagak osatu dute. 

 Sarrera 2 € 

Aurretiaz salgai Kultur Etxean, arratsaldez.



Jatorrizko 
Bertsioa 
Euskaraz
Zinemazale Elkartearekin batera 
martxan jarri dugun programa honetan 
euskarazko azpitituluekin ikusi ahalko 
dira mundu mailako fi lm entzutetsuak 
jatorrizko bertsioan. Urtean zehar, 4 fi lme 
proiektatuko dira helburua bikoitzarekin: 
batetik, jende artean jatorrizko hizkuntzan 
egindako pelikulen zaletasuna sustatzea, 
eta bestetik, euskarak zinearekiko duen 
jarduera esparrua zabaltzea.

Atzo8 
Erakusketa: 
Lehen Irudiak
Atzo8 proiektuaren baitan jasotako eta 
bilatutako Lekeitioko irudi zaharrak.

Atzo8 proiektua Lekeition edo lekeitiarrek 
fi lmatutako irudi etxekoi eta amateurrak 
biltzeko asmoz duela hilabete batzuk 
sortu zen ekimena da. Zinema mota honek 
ondarearekin duen lotura kontuan izanda, 
iragana nolakoa zen ikustea eta ulertzea 
ahalbidetzen digu. Memoria ariketa batekin 
lotuta dago kasu honetan zinema eta, 
hein batean, guztionak diren irudiak eta 
iruditeriak gorpuztea ahalbidetzen du.

Proiektuak, momentuz, bi fase paralelo izan 
ditu. Alde batetik, Euskadiko Filmategiaren 
fondoetan dauden Lekeition fi lmatutako 
irudiak bilatzen ahalegindu gara, Lekeitiora 
hurbiltzeko. Bestalde, Udalaren laguntzaz, 
deialdi bat sortu dugu, urte osoan 
zehar zabalik egongo dena, lekeitiarrek 
ganbaretan izan zezaketen irudi zaharrak 
berreskuratzeko asmoz.

Ikusgarri aretoan 

URRIAK 4 · 20:30
Izarren hiria La La Land  128’ 2016  
Damien Chazelle

Mia Los Angelesen bizi den aktoregai bat 
da, zerbitzari moduan lan egiten du ehunka 
castingera aurkezten bitartean. Sebastian 
bigarren mailako lanen bitartez bizi den 
piano jole bat da, bere ametsa jazz musikari 
gurtu egiten dion klub bat martxan jartzea 
delarik.

Mia eta Sebastianen patuak gurutzatu eta 
maiteminduko dira. Pixkanaka pixkanaka 
hasten joango den amodio bat, bakoitzaren 
ametsak kolokan jarri arte. Bikoteak euren 
amodioaren eta arteari dioten pasioaren 
arteko oreka aurkitu beharko du.

Aktoreak: Ryan Gosling, Emma Stone, 
Amiée Conn, Terry Walters, Thom Shelton, 
Cinda Adams.

Urriak 12 · Barandiaran aretoan  

Erakusketa 10:00-14:00 / 16:00-20:00

Lantegia 10:00-14:00 / 15:00-19:00

*Dohainik, beharrezkoa aurretiaz izena ematea

Performance-a  18:30-18:45

Erakusketa honetan proiektuaren lehen 
emaitzak jaso nahi izan ditugu. Tartean, 
Benito Ansola, Aita Laburu, Karmele Lasa 
Laboa, Bartolomé Auzmendi, José Luís 
de la Torre, Ignacio Gaytán de Ayala, 
Iñaki García Uribe, Begoña Sauto, Bitxor 
Txakartegi eta Nere Eguren, Arantxa 
Beracoechea, Unai Zabala, Eloisa Larrea, 
Joseba Zenikazelaia, Mariasun Bereikua 
Larruzea, Juan Jesús Amasorrain, Maria 
Jesus Mancisidor, Miguel Angel Quintana 
eta Txomin Lasa. Zinemagile hauen 
lanagatik ikus dezakegu, adibidez, nola 
aldatzen zen Tinglaua saregileek josteko 
asmoz sarez estaltzen zutenean, nolako 
itxura zeukan 1920ko portuak Ondarroako 
familia batek barkuz bisitatzea erabakitzen 
zuenean edota zein lan mota egiten zen 
Marierrotan, oraindik barkuak konpontzen 
zirenean. Hau da zinearen magia: 
orainalditik iragana ikusi eta denboraren 
igarotzeaz ohartzea.

Filmak hiru hilabetero emango dira, 
kasuan kasuko hilabetearen lehen 
ostegunean arratsaldeko 20:30etan 
Ikusgarri aretoan.

>  Lehena 2018ko urriaren 4an izango da, 
Damien Chazelle-n La La Land.

> Bigarrena 2019ko urtarrilaren 3an.
> Hirugarrena apirilaren 4an.
> Laugarrena uztailaren 4an.
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