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Euskarazko formatu txikiko antzerki sorkuntza eta ekoizpena 
bultzatzeko 2017ko Poltsiko Antzerki Sorkuntza izeneko programan 

bigarren saria lortu du "Ni ala zu" lanak. 
  

Estrenaldia otsailean izan da Donostiako jaialdian. 
Lau egunez  hiriko hainbat txokoetan aurkeztu eta gero, 

bere ibilbideari ekin dio antzerki-musikatu honek. 
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NI ALA ZU du izena. 
Eta ni eta zu dira musikariak,  
nahiz bietako bat eroa bezala aurkeztuko 
diguten. 

Musikak gaixotuak dena daki musikaz, 
parean duen musikariak baino gehiago. 
 
Eta musikari handia dela kontatzen du, eta munduan 
barrena ibiltzen dela munduko kantari eta musikari 
ezagunekin, bakarren betekin lardazkan ibilia zela ere  
argitaratu omen zuten. 

Parean duenak, ordea, badaki,  
edo badakiela uste du, 

gaitzaren ondorioz amesten dituela egoera horiek eta 
abenturak asmatu eta sinistu egiten duela. 

  
Eta eroak kontatuko dizkio non ibilia den eta norekin, eta 

toki hartatik opariak ekarriko dizkio bisitan datorren 
bakoitzean, eta asmo berriak jakinaraziko dizkio.. 
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Kontua da, musikaz musika, 
Abestiz abesti,  
aurrera goazen neurrian  
lausotuz joango dela ondo dagoenaren  
eta gaixo dagoenaren arteko marra. 
 
Eta bitartean kantuak eta kantuak,  
doinuak eta doinuak... 
The Beatles eta Demis Roussos,  
Behin batean Loiolan eta Radetzkyren martxa ,  
Mendian gora eta Albanoren Felicitá... 
 
Eta koloreak, eta koloreen garrantzia.  
Koloreekin eta musikarekin jolastuz  
bukaeraino iritsiko gara,  
espero ez dugun kontzertuaren azken notaraino.  
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Iñaki Santos psikiatra-musikari 
lanbide duen Iñigo da. 
Eroa sendatzen saiatuko da bere 
teklatuaren laguntzarekin. 

Joseba Usabiaga ero (ala ez?) 
dagoen protagonistak, Jon Bonnek 
handia dela sinisten du, abeslari 
ospetsua… 



JOSEBA USABIAGA (Tolosa ,  Gipuzkoa). 
Antzerkian; 
Erreleboa (Ernesto Caballero) 2006-2008  
Bota Patsa (Joseba Usabiaga, Iker Galartza) 2008-2010 
Ate Joka 2010-2012  //  Hil arte Bizi (Javier Beiga) 2012-2014 
Potola (2014-2015) // Oroitzapenak 2016 
Telebistan;  Goenkale 2001-2011 
Zinean;  Pikadero, Protagonista .- Ben Sharrock. 2015 
                Aundiya, Protagonista. . Jon Garaño, Aitor Arregi 2016 

IÑAKI SANTOS (Donostia, Gipuzkoa) 
Antzerkian: Pollo Rosa produkzioak 
                      Dejabu panpin laborategia 
                      Agerre Teatroa 
                      Bazen Behin Clown 
                      Higa Antzerkia 
                      Bada Teatroa 
Musikan: saxo, kitarra, teklatua, musika konpozatzaile... 
Formakuntza: interpretazioa zinean, Klown, performanze, dantza... 
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FITXA ARTISTIKOA  
 

Aktoreak: Joseba Usabiaga  eta  Iñaki Santos  

Ideia originala eta gidoia: Joseba  Usabiaga 

Diseinu grafikoa eta banaketa: Ttipia  Kultura  Sustapenak 

  

FITXA TEKNIKOA 
 

Generoa: Komedia. Drama. Dramedia.  

Antzerkia eta musika uztartzen dituena.  

Ikuslego mota: Helduak 

Iraupena: ordubete 

Hizkuntza: Euskera  

Beharrezko eremua: 4 x 5 metro. (minimoa 3x2m) 

Soinu eta argi ekipoak: aretokoak erabiliko dira. 

(Ekipatua ez balego, kontsultatu.) 

* Diademazko bi mikro eta bafleak 

* Soinu mahaia injekzio kutxa batekin teklatua konektatzeko.  

* Argiak: espazioari egokituta. 

Montaketa denbora:  

Ordu bete.  Desmontaketa: 30 minutu.  
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