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Barruan giro! esan ohi dugu negu hotzean 
elkarren ondotik igarotzerakoan. Eguraldi 
gozakaitzaren abisua ez ezik norberaren 
aldarte etxezalea ere adierazten du. 
Barruan elkartu eta sutondorako sena. Izen 
horixe jarri diogu udazken-neguko egitarau 
kulturalarari, iaz bezala aurten ere. 

Jendarte gisa kulturak batzen gaitu eta 
egiten gaitu berezko. Gutxi batzuen 
interesekoa denaren ideia zaharkitutik 
aldenduz, herri-ohiturek eta sormenak 
osatzen du kultura, gero eta gehiago. 
Horrenbestez, kultura ez da eta goi itxurako 
apeta hura, ospatu eta elkarrekin bizitzeko 
esparrua baizik, desberdintasun eta gatazkaz 
ere parekatzen gaituena.

Hirietako festibal eta erakarpen haundien 
ondoan, bada eta bizitzarik herri txikietan. 
Eragile eta parte hartze desberdinez osatu 
dugu egitarau hau. Denetarik da bertan, 
egokitu denaren neurrian. Musika, antzerkia, 
hitzaldia, tailerra, ibilaldia, jolasak, ipuinak, 
usadioak eta abar. Lehendik datozkigun 
tradizio eta proposamen berriak elkarren 
ondoan jarri ditugu, guztion onerako.

Itziarko Auzo Udalaren lana da asmoak jaso 
eta bideratzea. Horrela egin dugu honetan 
ere, kultura eta aniztasuna direlako gizarte 
aurreratuaren ikur.

www.itziarkoauzoudala.eus



Itziarko Peria — Azaroak 1

Kontzertua: Hartz + Abereh — Azaroak 2

Erakusketa Burugorri Ostatuan — Azaroak 16

Ikuskizuna: ‘Artantxuriketan’ — Azaroak 16

Euskaraldia — Azaroak 23 - Abenduak 3

Hitzaldia: Pinuaren gaitza — Azaroak 30

Durangoko Azoka — Abenduak 5 - 9

Joseba Irazoki + Beñat Achiary — Abenduak 14

 Santo Tomas — Abenduak 21

    Mendi ibilaldia — Abenduak 24

Olentzerori ongi-etorria — Abenduak 24

Gabonetako Ume Festa — Abenduak 28

Ipuin kontaketa: “Mamuak” — Abenduak 28

Sansilbestre lasterketa Deban — Abenduak 31

Urtezahar! — Abenduak 31

Idi probak Deban — Urtarrilak 1 - 7

Debako Soro Feria — Urtarrilak 5

Errege kabalgata — Urtarrilak 5

Antzerki tailerra — Urtarrilak 12

Sansebastianak Elorrixan: Urtarrilak 19, 20, 21

Kantaka abesbatza  — Urtarrilak 26

Kontzertua: Mobydick — Otsailak 1

Santeskea Itziarren — Otsailak 9
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Kontzertua Burugorri Ostatuan
Azaroak 2 ostirala — 23:00
Debalde

 Rock musika lantzen 
du Urola Kostako 

HARTZ hirukoteak, 
letrei eta transmititu 

nahi den mezuari  
emanez garrantzia. 
“Iraungitze Datei” 
izenarekin osatua 

dute lehen lan luzea. 
Eguneroko gaiak, alor 
sozialeko letrak edota 

gai barnerakoiak 
jorratzen dituzte, 

musikatik haratago 
doan hausnarketa 

sorraraziz entzuleari.



A
B
E
R
E
H Erik Berganza musikari 

bizkaitarraren bakarkako 
asmoaren ezizena 
da ABEREH. Besteak 
beste Estricalla taldean 
aritua da aurretik. 2017 
urtean zehar sortu eta 
grabatutako “Zaunka 
Datoz Arin” diskoaren 
kantuak entzun ahal 
izango ditugu. Folk, 
rock akustikoa, grunge 
akustikoa eta emozioa 
aurkituko ditugu 
zuzeneko emanaldian. 

A N T O L AT Z A I L E :



ARTAnTXURIKETAN

Azaroak 16 ostirala
21:30  –  Lasturko Tabernan
Ordubeteko iraupena
Adin guztikoentzat

(20:30etatik aurrera
talo egin berria aukeran)

Maixux Zugarramurdi
eta haren 3 alabak:
Arantxa, Ainhoa eta Maider 
(Ansa ahizpak).



ARTAnTXURIKETAN

Maixux eta bere alabei lehendik datorkie 
bertso eta kanturako joera. Ahozko-
trasmisioa, mendeetan zehar, baserri 
giroan, sukalde txokoan eta lan giroan 
emana izan da. Hori irudikatzen du 
ikuskizun honek. Sukalde edo ganbara 
batean, artoa zuritzeko zereginean, elkartu 
eta hizketa goxoan igarotako arratsaldea. 
Ikuskizunaren izenari dagokionez, 
“ARTATXURIKETAN” izan behar zuena, 
“ARTAnTXURIKETAN” bihurtu zen hitz-joko 
bat medio. Izan ere, Goizuetako “Artantxu” 
baserrian ikasiak dira, ikuskizunean 
agertuko diren kontu eta kantu guztiak.



PINUAREN 
GAITZA
ETA 
BASOGINTZA

AZAROAK 30 OSTIRALA
19:00 – Burugorri aretoan
JARDUNALDIA

3 HIZLARI :

• Aitor Onaindia (BASOA FUNDAZIOA)

• Josu Azpitarte (BASKEGUR)

• Aitziber Sarobe (NATURKON)

    Ikuspegi

desberdin
ak



Inguruko basoen egoerak larritasuna 
piztu du azkenaldian. Banda marroia 
edota banda gorria izeneko gaitzak jo 
ditu pinudiak, egur ustiaketen etorkizuna 
kolokan jartzeraino. Ondorioz, basogintza 
ereduaz eta kudeaketaz areagotu egin da 
eztabaida. 

Basojabeen artean ez ezik hainbat dira 
zalantza eta kezkak herritarron artean ere. 
Horregaitik, alor desberdinetan adituak 
diren hiru hizlari gonbidatu ditugu, 
ikuspuntu desberdinak plazaratu eta 
gogoeta egiteko.

Banakako hitzaldien ondoren galderak egiteko 
aukera izango dute bertaratutakoek.

BASOA FUNDAZIOA: EAEn diharduen irabazi asmorik 
gabeko elkartea da. Eskualde bakoitzeko baso jabe 
elkarteek bultzatuta eta beste partaidetza batzuekin 
lagunduta, 2003 urtean eratu zena.

BASKEGUR: Euskadiko baso eta zur sektorea ordezkatzen 
duen elkarte profesionala, sektorearen eta hartan jarduten 
duten industrien borondatezko topaketa-organoa eta 
aholku-zentroa da. 

NATURKON: Gipuzkoako elkarte naturazale eta 
kontserbazionistek elkar hartuta sortutako kolektiboa da. 
Gizartean zein, batez ere, erakunde publikoetan Naturarekiko 
begirunea eta ekintza positiboak bultzatzeko asmoz sortua.

Antolatzaile: Itziarko Auzo Udala



BEÑAT ACHIARY

ABENDUAK 14 OSTIRALA22:00 – Burugorri Aretoan
5 €
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JOSEBA IRAZOKI

Musikari porrokatuak ditugu Beñat 

eta Joseba. Esperimentazioa oinarri 

hartuta herri musikarentzat bide berriak 

proposatzen dituzte. “Bas(h)oan” lan 

harrigarri bezain bizigarria ondua dute 

elkarren artean. Saio bitxia, ezberdina 

eta transgresorea dakarte Itziarra.



MENDI IBILALDIA
Itziar–Erlo–Azpeitia
Abenduak 24 astelehena
08:00 Itziarko plazatik.



Andutz eta Arrateko Sakonetik zehar.
Jan-edana norbere kontu.
16 urtera artekoak helduen ardurapean.
Denbora: 5 bat ordu.
Buelta lineako autobusean.
Azken urteotan gurean Gabon bezperan lagun 
artean ibilaldian irtetekozenbaitek hartutako 
ohituratik dator proposamen hau.
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Marrazki, 
buztin eskulan, 
aurpegi margoketa, 
tailer ezberdinak.
Puzgarriak.
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15:30etatik aurrera



Gure egunerokoan ume zein helduok 
izaten ditugu beldurrak. Hauek nola 
gainditu, hauei nola aurre egin... 
Umorea alde batera utzi gabe eta beldur 
hauek askotan ez ezagutzearen ondorio 
direla kontutan hartuaz, ipuin hauekin 
une dibertigarri eta atsegin bat pasatzeaz 
gain, beldurrak gainditzeko trikimailuak 
partekatuko ditugu. 

“ M A M UA K                   

E TA  B E S T E

 A U Z O K I D E                  

B A T Z U K ”

ABENDUAK 28 OSTIRALA
19:00 – Burugorri gainean

IPUIN KONTAKETA
Iraupena: 50 min.
14 urte artekoentzat.

Ipuin kontalaria: 
Nerea Ariznabarreta Izkue.
Ipuin kontalari eta aktorea. 
Clown, antzerki � sikoa eta 
musikako ikasketek eman 
diote formakuntza osagarria, 
hala, kontaketak gorputz 
adierazpen, musika eta 
umoreaz baliatuz egiten ditu.

A N T O L AT Z A I L E :



“ M A M UA K                   

E TA  B E S T E

 A U Z O K I D E                  

B A T Z U K ”



Eraldaketa antzeztu, 
eraldaketa izan!
“Antzezpenak errealitate 
desiragarrira garamatzaten 
leihoak irekitzen lagunduko 
digu. Talde-sorkuntzaz 
eta jolasez beteriko bide 
loratu honetatik gorputza 
eta hitza trebatu, eta 
begiratzeko modua 
landuko dugu. Begirada 
berri batekin lortuko 
baitugu egunerokoan 
bizi ditugun gatazka eta 
kontraesanen ertzak 
leuntzea, elkarrrekin.”

Eraldaketa antzeztu, 
eraldaketa izan!

Urtarrilak 12 zapatua
10:00 – Andutz Biltokian

ANTZERKI  TAILERRA*

Xenki Berho
Talde bideratzailea eta 
antzerki irakaslea, antzezpena 
ere taldeen eta norbanakoen 
barne-prozesuak lantzeko 
baliatu izan du urteetan. 
GIZAT Gipuzkoako Zapalduon 
Antzerki taldean iragandako 
urteak eta Social Presencing 
Theatre-ean garatutako 
ibilbidea ditu oinarri. 



A N T O L AT Z A I L E :

* Udazkenean Itziarko gazte jendearen artean 
martxan jarritako prozesua elikatuko duen 
tailertxoa da hau, hala ere, ongi etorria izango da 
edozein herritarren parte-hartzea.

12 urtetik gorako
edozeinentzat.

Gehienez 20 laguneko taldea.

Izena emateko:
665750796 (Ihintza)
Urtarrilaren 10a aurretik



KANTAKA
ABESBATZA

Urtarrilak 26 zapatua
19:00 – Itziarko eleizan

E M A N A L D I A :

www.kantaka.eu



2005ean jaio zen KANTAKA ABESBATZA 
Lazkaon, kultur bizitzari ekarpen 
garrantzitsua  eginaz. Helduen 
abesbatza txikitik, poliki- poliki, hazten 
eta gorpuzten joan da taldea. 33 
abeslariz osatuta dago gaur egun eta 
hasierako herri izaera izatetik bailara 
izaera izatera pasa da, Goierriko 
hainbat herritako kidek osotzen baitute 
abesbatza.
Errepertorio zorrotz eta anitzaz lantzen 
ditu garai eta estilo ezberdinetako 
musika, nola obra profanoak hala 
erlijio izaerakoak ere. Gure folkloreari 
arreta berezia eskaintzen diote. Hainbat 
proiektutan murgilduta ibili da taldea 
eta geogra�a zabaleko emanaldietan 
egindako lan onak musika adituen 
kritika ezin hobea eta publikoaren 
txalo zaparradak jaso ditu.
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Bilbo aldeko zenbait taldetan aritu 
eta gero hasi zuen 2008an Eneko 

Burzakok MOBYDICK folk-akustiko 
tankerako proiektua. Pare bat EPren 

ondoren 2003an argitaratu zuen 
“Cotard Delusion” izeneko lan luzea. 

Azken urteotan etenik gabe aritu 
da artista ugarirekin: Anari, Ainara 
Legardon, Jose Gonzalez, Bigott, 

The New Raemon, Maika Makovski, 
Damien Jurado, Mursego, Zea Mays 
eta Christina Rosenvinge, besteak 

beste. Bere gitarra akustiko eta ahots 
sakonarekin harrituko gaitu Itziarren.

MOBYDICK

OTSAILAK 1 OSTIRALA
23:00 – Burugorri Ostatuan

K O N T Z E R T U A

https://www.youtube.com/enekomobydick

DEBALDE

A N T O L AT Z A I L E :



Euskal Herrian, 
ohitura da Santa Ageda 
bezperan kopla zaharrak 

kantatu, makilekin lurra joaz, 
diru edo jateko eskean ibiltzea, 

jantzi tradizionalekin eta 
kriseilua lagun. Lurra esnatzea 

omen da jaiaren jatorria, 
neguko solstizioaren 

ondoren.



Auzoz-auzo, 
etxez-etxe ibiliko gera 
talde desberdinetan, 

egun osoko planean, azken 
urteotako usadioan. Iluntzeko 
afariz amaituko degu eguna.

Herriko beharretarako 
baliatuko da santeskean 

bildutako irabazia.

ZAPATUA
OTSAILAK 9 

SANTESKEA
Irteera: 08:30 

Itziarko Plazatik







Itziarko
Parrokia
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