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BILBAO UDA 2020 
 

ARTE ESZENIKOAK ETA KALEKO TEATROA 
 

ARTE ESZENIKOEN ETA KALE-TEATROKO 64 emanaldi egingo dira doan uztailean 

eta abuztuan. Zortzi barrutietako bakoitzean bi gune egonkorretan banatuko dira, eta 

barruti bakoitzean astean emanaldi bat egingo da: 

 

 01 DEUSTU 

Sarriko parkea 

Uztailak 6, 12:00etan ‘Amarru’, Tor Magoa 

Uztailak 20, 12:00etan ‘Yijaaa!!!’, Goitibera 

Abuztuak 3, 12:00etan ‘Eight + Cajita de música’, Nerea Martínez + Ana Capilla 

Abuztuak 17, 12:00etan: ‘Jule’, Hortzmuga Teatroa   

 

Botika Zahar parkea 

Uztailak 13, 19:30ean ‘Yes, we art!’, Gag Street Boys 

Uztailak 27, 19:30ean Turistreando’, Trapu Zaharra 

Abuztuak 10, 19:30ean ‘Barbecho urbano, Natxo Montero_Danza 

Abuztuak 24, 19:30ean ‘Aukerak’, The Funes Troup 

 

 02 URIBARRI 

Iturriondo plaza, Zurbaranbarri 

Uztailak 7, 12:00etan ‘Aukerak’, The Funes Troup 

Uztailak 21, 12:00etan ‘Matraka ma non tropo’, Trakamatraka 

Abuztuak 4, 12:00etan ‘Prozak’, Malas Compañías Zirko Taldea 

Abuztuak 18, 12:00etan ‘Kattalinen bidaia’, Panpotx Kultur Elkartea 

 

Uzturre plaza, Matiko 

Uztailak 14, 19:30ean ‘Gora Kasete!’, Eidabe 

Uztailak 28, 19:30ean ‘Jule’, Hortzmuga Teatroa 

Abuztuak 11, 19:30ean ‘Yijaaa!!!’, Goitibera 

Abuztuak 25, 19:30ean ‘Urbasa’, Hutsun + Ortzi 

 

 

 

 

 

 

http://tormagoa.com/es/
http://www.goitibera.info/
http://www.anacapilla.com/
http://hortzmuga.com/
http://trapuzaharra.com/
http://www.natxomonterodanza.blogia.com/
https://www.thefunestroup.com/
https://www.thefunestroup.com/
https://www.trakamatraka.com/
http://malaskompanias.com/es
http://eidabe.com/
http://hortzmuga.com/
http://www.goitibera.info/
https://aireaire.com/hutsun-ortzi-urbasa/
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 03 OTXARKOAGA – TXURDINAGA 

Kepa Enbeita plaza, Otxarkoaga 

Uztailak 6, 19:30ean ‘Yes, we art!’, Gag Street Boys 

 

Europa parkea, Txurdinaga 

Uztailak 13, 12:00etan ‘Aukerak’, The Funes Troup 

Uztailak 27, 12:00etan  ‘Yijaaa!!!’, Goitibera 

Abuztuak 10, 12:00etan ‘Desioak’, Monda Lironda Pailazoak 

Abuztuak 24, 12:00etan ‘Matraka ma non tropo’, Trakamatraka 

 

Ugarte plaza, Otxarkoaga  

Uztailak 20, 19:30ean ‘Turistreando’, Trapu Zaharra 

Abuztuak 3, 19:30ean ‘Barbecho urbano’, Natxo Montero_Danza 

Abuztuak 17, 19:30ean ‘Kattalinen bidaia’, Panpotx Kultur Elkartea 

 

 04 BEGOÑA 

Mina del Morro, Bolueta 

Uztailak 8, 12:00etan ‘Eight + Cajita de música’, Nerea Martínez + Ana Capilla 

 

Karmelo plaza, Santutxu 

Uztailak 15, 19:30ean ‘Urbasa’, Hutsun + Ortzi 

Uztailak 29, 19:30ean ‘Aukerak’, The Funes Troup 

Abuztuak 12, 19:30ean ‘Alde hemendik!’, Intujai Teatro 

Abuztuak 26, 19:30ean ‘Jule’, Hortzmuga Teatroa 

 

Begoñako bazelizaren atzean dagoen plaza  

Uztailak 22, 12:00etan ‘Amarru’, Tor Magoa 

Abuztuak 5, 12:00etan ‘Barbecho urbano, Natxo Montero_Danza 

Abuztuak 19, 12:00etan ‘Prozak’, Malas Compañías Zirko Taldea 

 

 05 IBAIONDO 

Estación de Tren plaza, Miribilla 

Uztailak 9, 12:00etan ‘Gora Kasete!’, Eidabe 

 

Jardines de Gernika Etorbidea, Miribilla 

Uztailak 23, 12:00etan ‘Yijaaa!!!’, Goitibera 

Abuztuak 6, 12:00etan ‘Matraka ma non tropo’, Trakamatraka 

Abuztuak 20, 12:00etan ‘Boom clap, Magia gara!’, D’Albeniz 

 

 

https://www.thefunestroup.com/
http://www.goitibera.info/
http://apikabilbao.com/
https://www.trakamatraka.com/
http://trapuzaharra.com/
http://www.natxomonterodanza.blogia.com/
http://www.anacapilla.com/
https://aireaire.com/hutsun-ortzi-urbasa/
https://www.thefunestroup.com/
http://intujaiteatro.blogspot.com/
http://hortzmuga.com/
http://tormagoa.com/es/
http://www.natxomonterodanza.blogia.com/
http://malaskompanias.com/es
http://eidabe.com/
http://www.goitibera.info/
https://www.trakamatraka.com/
https://www.dalbeniz.com/
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Arriagako plaza, Alde Zaharra 

Uztailak 16, 19:30ean ‘Turistreando’, Trapu Zaharra 

Uztailak 30, 19:30ean ‘Topa’, Kukai Dantza 

Abuztuak 13, 19:30ean ‘Jule’, Hortzmuga Teatroa 

Abuztuak 27, 19:30ean ‘Prozak’, Malas Compañías Zirko Taldea 

 

 06 ABANDO 

Guggenheim 

Uztailak 7, 19:30ean ‘Topa’, Kukai Dantza 

 

Casilda Iturrizar parkea 

Uztailak 14, 12:00etan ‘Yijaaa!!!’, Goitibera 

Uztailak 28, 12:00etan ‘Aukerak’, The Funes Troup 

Abuztuak 11, 12:00etan ‘Jule’, Hortzmuga Teatroa 

Abuztuak 25, 12:00etan ‘Urbasa’, Hutsun + Ortzi 

 

Indautxuko plaza 

Uztailak 21, 19:30ean ‘Gora kasete!’, Eidabe 

Abuztuak 4, 19:30ean ‘Boom clap, Magia gara!’, D’Albeniz 

Abuztuak 18, 19:30ean ‘Matraka ma non tropo’, Trakamatraka 

 

 07 ERREKALDE 

Uretamendi plaza 

Uztailak 8, 19:30ean ‘Aire hemendik’, Intujai Teatro 

 

Kirikiño plaza 

Uztailak 15, 12:00etan ‘Amarru’, Tor Magoa 

Uztailak 29, 12:00etan ‘Matraka ma non tropo’, Trakamatraka 

Abuztuak 12, 12:00etan ‘Boom clap, magia gara!’, D’Albeniz 

Abuztuak 26, 12:00etan ‘Gora Kasete!’, Eidabe 

 

Errekaldeko plaza 

Uztailak 22, 19:30ean ‘Urbasa’, Hutsun + Ortzi 

Abuztuak 5, 19:30ean ‘Prozak’, Malas Compañías Zirko Taldea 

Abuztuak 19, 19:30ean ‘Topa’, Kukai Dantza 

 

 08 BASURTO- ZORROTZA 

Materias plaza, Basurto 

Uztailak 9, 19:30ean ‘Prozak’, Malas Compañías Zirko Taldea 

Uztailak 23, 19:30ean ‘Jule’, Hortzmuga Teatroa 

http://trapuzaharra.com/
http://kukai.info/es/
http://hortzmuga.com/
http://malaskompanias.com/es
http://kukai.info/es/
http://www.goitibera.info/
https://www.thefunestroup.com/
http://hortzmuga.com/
https://aireaire.com/hutsun-ortzi-urbasa/
http://eidabe.com/
https://www.dalbeniz.com/
https://www.trakamatraka.com/
http://intujaiteatro.blogspot.com/
http://tormagoa.com/es/
https://www.trakamatraka.com/
https://www.dalbeniz.com/
http://eidabe.com/
https://aireaire.com/hutsun-ortzi-urbasa/
http://malaskompanias.com/es
http://kukai.info/es/
http://malaskompanias.com/es
http://hortzmuga.com/


                                      
 
 

4 
 

Abuztuak 13, 12:00etan ‘Aire hemendik’, Intujai Teatro 

Abuztuak 27, 12:00etan ‘Matraka ma non tropo’, Trakamatraka  

 

Ferial plaza, Zorrotza 

Uztailak 16, 12:00etan ‘Kattalinen bidaia’, Panpotx Kultur Elkartea 

Uztailak 30, 12:00etan ‘Boom clap, magia gara!’, D’Albeniz 

Abuztuak 6, 19:30ean ‘Crusoe’, Markeliñe 

Abuztuak 20, 19:30ean ‘Aukerak’, The Funes Troup 

 

  

http://intujaiteatro.blogspot.com/
https://www.trakamatraka.com/
https://www.dalbeniz.com/
http://www.markeline.com/es/detalleEspectaculo.aspx?guid=02d389bc-1371-47ba-a1aa-e8e314b2c460
https://www.thefunestroup.com/
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EMANALDIAK 

 

D’ALBENIZ (MAGIA) 

Boom Clap, Magia Gara! (60’)  

 

Badator D’Albenizen kale ikuskizun berria.   

Familia osoak parte hartzeko ikuskizun hunkigarria.  

Ezinekoak diren gauzak lortuko ditugu, hitz magikoak 

erabilita: boom clap, boom clap, magia gara!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIDABE (FAMILIARAKO DANTZALDIA) 

Gora Kasete! (60`) 

 

 

Margarita izekoren urtebetetzea 

ospatuko da, izeko martxosoena, 

eta bere neurrira egindako oparia 

bat egingo zaio: bere bizitzako 

abestiekin grabatutako kasete bat, 

eta ospakizun-festa handi bat 

izango da. 

 

 

 

 

 

  

http://www.dalbeniz.com/
http://www.eidabe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dNuHt6XbrJY&feature=youtu.be
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GAG STREET BOYS  (TEATRO-CLOWN) 

Yes, we art! (50’) 

 

  

Bi lagun zuzeneko emanaldirako 

prest. Arte-diziplina guztiak biltzen 

dituen Art Machine tramankuluaren 

laguntza dute. Ikuskizuna hasten 

da, eta arazo bat dago... baina 

publikoari esker egingo da 

emanaldia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GOITIBERA (TEATRO-CLOWN)  

 Yijaaa!!! (50´) 

 

Aristides Smith eta Sasha Cannoli 

bere laguntzaileak, gizadiko 

lehendabiziko base jauzia burutu 

nahi dute, modu honetan euren 

izenak munduko historian txertatuz.  

Euren asmakizunez, musikaz eta 

ilusioaz baliatuz, ikusleak XX. 

mende hasierako ingeles itxurako 

unibertso burugabe batera 

eramango dituzte.  

 

 

 

 

 

 

http://www.aireaire.com/gag-street-boys-yes-we-art
https://vimeo.com/369813503
http://www.goitibera.info/
https://www.youtube.com/watch?v=J48ULPkYWDI&feature=youtu.be
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HORTZMUGA TEATROA (TEATRO-CLOWN)  

Jule (50’) 

 

Eraikuntza bat eraistear eta bertako 

biztanle batek handik ateratzeari 

uko; izan ere, ametsa, edo hobe 

esanda, hainbat amets bete gabe 

ditu oraindik... Konpondu beharreko 

katramila edo eta amets egiteko 

aukera paregabea; galdutako 

maitasuna berreskuratzeko eta 

ametsak gogoz amestu behar direla 

sekula ez ahazteko aitzakia, direnak 

direla ere eta ezinezkoak diruditen 

arren. Amestu dezagun beti gogoz, 

begiak zabalik eta ernai.   

 

 

 

 

 

 

HUTSUN + ORTZI (ZIRKOA) 

Urbasa (45’) 

 

 

Urbasak bi pertsonaiaren historia kontatzen du, 

zeinak orekan eta harmonian bizi baitira inguratzen 

dituen basoarekin eta hango natura aberatsarekin.  

 

Bat-batean, oreka-egoera hori kinka larrian jartzen da 

industrializazioak, egungo zibilizazioak eta horrek 

berekin duen guztiak usteldu duten norbanako bat 

agertzen denean, gatazka sortzen baita bi aldeen 

artean. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hortzmuga.com/
http://www.vimeo.com/269618611
http://www.aireaire.com/hutsun-ortzi-urbasa
https://aireaire.com/hutsun-ortzi-urbasa/
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INTUJAI TEATRO (TEATRO-CLOWN) 

Aire Hemendik (50’) 

 

Antzerki-zirku-dantza 

ikuskizuna,zuzeneko musikarekin. 

Euskal emakumearen ikuspegi 

pertsonala eskaintzen digu, eta 

tradizioarekin, kulturarekin eta 

ingurunearekin daukan harremana 

aztertzen du. Etengabe aldatzen ari 

den identitatea, lurraren 

sustraietatik jorratutako identitatea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUKAI DANTZA (DANTZA) 

Topa (30’) 

 

Lau gazte plaza batean daude. 

Musika entzundakoan gazteak 

dantzari ekin diote. Ohikoa da 

haientzat. Euskal dantza 

tradizionalean trebatutako 

dantzariak dira batzuk. Hip hop-eko 

dantzariak beste batzuk. Kaleak 

batzen ditu, haien bizi-esparruak. 

Topa talde-lana da, eta kalea 

espazio eszeniko bihurtzen da 

ikusleari esker. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bea-payasa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J48ULPkYWDI&feature=youtu.be
http://www.kukai.info/
https://vimeo.com/229382467
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MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA (ZIRKOA) 

Prozak (50’) 

 

Batere ohikoa ez den familia baten 

bitartez, egoera burugabez 

beteriko unibertsoan murgilduko 

gara, oharkabean familia horren 

parte bihurtu arte.  Antidepresibo 

osasuntsu eta eraginkorra: barrea 

eta emozioa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKELIÑE (TEATROA) 

Crusoe (70’) 

 

Itsasoaren eta itsasoko munduaren 

zaporea duen uharte bakartitik, 

Crusoek denbora eta itsasontziak 

igarotzen ikusten ditu, eta bat bera 

ere ez da geratzen. Crusoek bizitza 

lasaia bizitzea lortzen du eta itsaso 

zabalean dagoen itsasontziak 

bezala, urrunean igarotzen ikusten 

du bizitza. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.malaskompanias.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aKfSUomUsbw
http://www.markeline.com/
https://www.youtube.com/watch?v=727BCaS9ng4
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MONDA LIRONDA PAILAZOAK (TEATRO-CLOWN) 

Desioak – Deseos (60’) 

 

 

Monda eta Lironda pailazoak 

umeekin jolasteko agertzen dira. 

Mondak ispilu magikoa aurkitu nahi 

du eta Lirondari benetako 

dinosauroa ikustea gustatuko 

litzaioke.  

 

Publikoaren laguntzaz lortuko dute 

baten bat egia bihurtzea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATXO MONTERO_DANZA (DANTZA) 
Barbecho urbano (35’) 

 

Kale-mugimenduko pieza. Lurra 

itxarotearen eta ziklo berri batean 

sartzearen metafora gisa 

planteatzen du. Lugorri egoerak 

presa eta betebeharrak ahaztea 

ahalbidetzen digu. Lugorria 

atsedena da, aldaketaren beharra, 

oxigenazioa, indarberrituta irteteko 

eta berriro ere egunerokoari aurre 

egiteko premia. Aisia jolasa da. Eta 

jolasa arimaren lugorria da. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenaapika.blogspot.com.ar/
https://youtu.be/Wo1bZTQm6D4
http://www.natxomonterodanza.blogia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vtSdIQcuVHk
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NEREA MARTÍNEZ + ANA CAPILLA (DANTZA) 

Eight + Cajita De Música (50’) 

 

    
 

Eight, 8. zenbakiari buruz hitz egiten duen pieza da. Zenbaki perfektua bere formari 

dagokionez, bi zirkulu berdinek osatzen baitute, lerro amaigabe baten bidez elkartzen 

direnak, zeina, aldi berean, indar antagonikoen arteko orekaren ikurra baita. Betiereko 

mugimendu kosmikoa irudikatzen du, birsorkuntzaren eta infinituaren oinarrizko espiral 

eternala. Hori dela eta, Eight-en ikus daiteke gorputzaren bidez nola aurki daitezkeen 8 

hau aurkitzeko aukera desberdinak. Espazioan besoek, hankek eta mugimenduak 

lagunduta. 

 

Cajita de música-n, kolore politen kutxatxo batetik, barruan bizi den dantzaria agertzen 

da. Berak bere musika mundua erakutsiko digu, musika klasikotik rock and rollera doan 

bidaia baten bitartez. Perfektua dirudien unibertso bat, bere kaxatxoa soinurik gabe 

geratu arte, "mutu". Bere lagunen laguntzaz musika benetan nondik sortzen den 

asmatuko al du? 

 

 

 

http://www.anacapilla.com/
http://www.youtube.com/watch?v=EbiohZHD30o&feature=youtu.be
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PANPOTX KULTUR ELKARTEA (FAMILIARAKO DANTZALDIA) 

Kattalinen bidaia (60’) 

 

 

Familientzat musika animaziozko 

ikuskizuna. 4 musikarik eta 2 

aktoresek itsasoaren mundura 

eramango gaituen istorio handi honi 

bizia emango diote. Gaur egun lotan 

dauden baloreak berpiztea du 

helburu: errespetua, adiskidetasuna, 

ekologia edo elkarlana. 

 

 

 

 

 

 

 

THE FUNES TROUP (ZIRKOA) 

Aukerak (45’) 

 

  

Zirku-ikuskizun bat bizitzako erabakiei 

eta joanekoa baino ez den bidaia 

batean aukeratu behar dituzun bideei 

buruz. Nora goazen ez dakigunean, 

argi daukagu guk aukeratutako bidetik 

goazela ala eraman gaitzaten uzten 

dugu? 

Gure erabakietatik, zenbat dira guk 

geuk hartutakoak eta zenbat dira 

errutinak eragindakoak?  

 

 

http://www.thefunestroup.com/
http://www.youtube.com/watch?v=e8ixHHC6dlA
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TOR MAGOA (MAGIA) 

Amarru (60’) 

 

 

Sorginkeri, arao eta amarruz betetako 

ikuskizun parte hartzailea eta 

umoretsua. Adin guztietako ikusleek 

magiaren sekretu miresgarriak 

sentitzeko aukera paregabea izango 

dute.  

Gainera, haurrek ez dute soilik magia 

ikusiko, magia egingo dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAKAMATRAKA (MUSIKA TRESNA BIRZIKLATUEKIN) 

Matraka Ma Non Tropo (50’) 

 

 

 

Trakamatrakak, musika modu 

atseginean hurbilduko digu eta 

erakutsiko digu birziklatzea mundu 

hobe batera joateko bidea dela. 

Proiektu honetan, gure gizarteak 

nahi ez dituen gauzak eraldatuko 

dira, eta musika-tresna zoragarriak 

sortu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tormagoa.com/
https://www.youtube.com/channel/UC91XxnWCqVIUKprRyQh2m3g
http://www.trakamatraka.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6Ze3n7hosfg&feature=youtu.be
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TRAPU ZAHARRA (TEATRO-CLOWN) 

Turistreatzen / Turistreando (50’) 

 

Bidai agentzia batek (San 

Fernando bidaiak) kanpaina 

pionero bati ekitea erabaki du. 

Helburua da turismo industrialak, 

masifikatuak, eragiten dituen 

ingurumen-ondorioak ahal den 

gehiena murriztea. Haren 

produktu berrirako ideiaren funtsa 

da bidaia birtualak diseinatzea: 

“Goza itzazu zure oporrak, 

munduko edozein lekutan, etxeko 

besaulkitik mugitu gabe.” 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.trapuzaharra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sqefWTzijbw&feature=emb_logo
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MUSIKA ETA LITERATURA 

 

UDA JAZZ 

 

#BilbaoUda2020-k Uda Jazz proposatzen du, tokiko jazz-taldeen zortzi kontzerturen 

zikloa. Sarrerak 5 eurokoak izango dira. 

Zortzi kontzertu hauek Bidebarrietako Liburutegian, Otxarkoagako Udaltegian, 

Bertendona Institutuan eta Bilborocken izango dira. 

 

Uztailak 2, 19:00etan. 

Bertendona Institutua. 

 

ABRAHAM DE ROMÁN 4TET 

           Abraham de Román: saxo tenorra  

          Aingeru Torre: saxo altua 

          Alberto Madrid: kontrabaxua 

          Hilario Rodeiro: bateria 

 

Abraham de Román, saxofoi-jotzaile eta konpositore sevillar Bilbon finkatua, gure 

musikako musikaririk ekinenetako bat da, duela 15 urte baino gehiagotik. Musikari 

moldaerraza, konpositorea, irakaslea eta saxoen luthierra da. Hirukotean eta laukotean 

jotzeko jazz-proiektuak lantzen ditu, eta estudioko musikari moduan ere jarduten da 

estilo bateko eta besteko talde askorekin elkarlanean, dela funka, bluesa, musika 

elektronikoa eta beste.  

 

Uztailak 9, 19:00etan.  
Otxarkoagako Udaltegia.  

 
CUMBAOS TRÍO  

Carlos Velasco: gitarra  
Israel Santamaría: pianoa 
Gorka Iraundegi: bateria  

 

Bilboko jazzaren arloko hiru musikariek eratzen duten talde honen  

artea eta esperientzia jazzeko gai klasikoetan oinarrituz, talde honek beste estutu bat 

eman die, soinu-egitura  eta musika berriak inprobisatuz eta sortuz aldez.   

Orain elkarri lagundu, orain elkarri erronka jo, harik eta kontzertu bakoitza bakarra eta 

errepikaezina bihurtu arte. Inprobisazioa, teknika, klasikoa eta modernoa, eta, betiere, 

musika-sentsazioen eta -emozioen eroale gisa, agertokian ere sinergia handia 

sorraraziz. 
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Uztailak 16, 19:00etan.  
Bidebarrieta Kulturgunea. 

 
BALEEN LOBAK  

Gorka Benítez: saxo tenorea eta flauta 
Alejandro Mingot: gitarra 
Pablo Martín: kontrabaxua 
Borja Barrueta: bateria 

 
Gorka Benítez da euskal musikarien artean nazioartean gehien aritua. Proiektu berri eta 

“elkarlanezko” honetan, euskal jazzeko pertsonaia handienetako hiru bildu ditu. Pablo 

Martín Caminero, gasteiztar kontrabaxua, musikaririk ospetsuenetako eta guztiek 

eskatzen dutenetako bat. Gitarra jotzen, Alejandro Mingot, gitarra-jotzaile itzela. 

Laukotea osatzeko, Borja Barrueta bateria-jotzaile ospetsua. Zalantzarik gabe, bera da 

atzenengo belaunaldietako ustekabe handienetako bat. Lauen artean, sari ugari irabazi 

dituzte bai Estatuan, bai nazioartean. 

 

 

Uztailak 23, 19:00etan.  
Bilborock. 

 
ANDER GARCÍA TRÍO  

Jorge Castañeda: pianoa 
Mikel Urretagoiena: bateria 
Ander García: kontrabaxua 

 
 
Ander García kontrabaxu-jotzailea (Bilbo, 1978) Madrilen bizi da eta bere musika-

proiektu berria aurkeztera etorriko zaigu, Amahiru. Hiru disko grabatu izan ditu lehenago, 

lider gisa. Ander García da, dudarik gabe, jazzaren munduan kontrabaxu-jotzailerik 

ekinenetakoa une honetan, eta euskal musikaririk ospetsuenetako bat. 
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Uztailak 30, 19:00etan.   
Bertendona Institutoa. 

 
DE DIEGO BROTHERS  

Victor de Diego: saxo tenorea eta sopranoa 
Juan de Diego: tronpeta 
José Luis Canal: organoa 
Gonzalo del Val: bateria 

 
De Diego Brothers laukote bat da, Bartzelonan sortua, 1993an, eta Juan eta Victor De 

Diego ditu lider; biak ospe handikoak. De Diego Brothers-en errepertorioaren oinarria 

dira, batetik, beraiek sortutako konposizio berriak, eta, bestetik, artista ezagunen piezak, 

hala nola Lee Morgan, Joe Henderson, Herbie Hancock eta beste batzuk. Haien musika 

estiloaren nondik norakoen bila abiatuz gero, hirurogeiko hamarraldira jo behar dugu 

(Blue Note disko-etxea); garai hartan, swing-a erritmo afrokubarrekin, funkyarekin edo 

bogaloo-arekin nahastu zen. 

 

 

Abuztuak 6, 19:00etan. 
Otxarkoagako Udaltegia. 

 
ORGANAZING  

Elsa García Lizundia: saxo tenorra 
Gorka Iraundegi: Hammond organoa 
Raúl Sainz de Rozas: gitarra 
Juan Luis Castaño: bateria 

 
Laukote hau 2015ean sortu zen, Raúl Sainz de Rozasen ekimenez, eta egungo euskal 

jazzaren eremuan oso ezagunak diren musikariak ditu kide. Talde honetan Hammond 

organoaren vintage soinua da bereizgarri nagusia, ederto ezkontzen baita kaxa-

gitarrarekin, jazzeko organo-jotzaile eta gitarra-jotzaile handiak sortu izan ziren jazzaren 

garai batera eroaten gaituztela.  
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Abuztuak 13, 19:00etan.  
Bidebarrieta Kulturgunea.  

 
JOSÉ LUIS CANAL TRÍO  

José Luis Canal: piano 
Juanma Urriza: batería 
Carlos "Tato" Gracía: kontrabaxua  
 

José Luis Canal piano-jotzaile, organo-jotzaile, moldatzaile eta konpositorea euskal 

musikako musikari handietako bat da. Hainbat sari jaso ditu, bai musika klasikoaren 

eremuan, bai jazzaren eremuan. 

Bere taldeetan lider izateaz gain, hainbat musikarirekin egin izan du lan: Mikel Andueza, 

Joaquín Chacón, Victor de Diego, Chris Kase, Juanma Urriza, Carlos “Tato” Gracia, 

Borja Barrueta, Raul Vera, Blas Fernandez edo Abraham de Román-ekin. 

 

 

Abuztuak 20, 19:00etan.  
Bilborock. 

 
JON URRUTIA TRÍO  

Jon Urrutia: pianoa 
Borja Barrueta: bateria 
Eric Surmenian: kontrabaxua          

 
Jon Urrutia piano-jotzaile bilbotarrak, oraingoan, hirukote itzel bat aurkezten digu. 

Hirukote honek tradizioa eta modernismoa batzen ditu, konposizioaren eta 

inprobisazioaren arteko oreka batekin, hiru tresna-jotzaileen kualitateak agerira 

ekartzeko apropos pentsatutako errepertorio batekin. Eraginak askotarikoak ditu, hasi 

jazzaren estetikatik eta musika klasikoraino, eta musika garaikidea eta musika 

inprobisatuak ere bai, guztia Espainiako, Frantziako eta Ameriketako herri-musiketako 

eta musika etniko eta folklorikoetako erritmoekin nahastuz. 

 

BILBOKO TXISTULARIEN BANDA ETA BILBOKO UDAL MUSIKA BANDA 

 

Bi talde enblematiko hauek uztaileko eta abuztuko #BilbaoUda2020 programazioan ere 

izango dira.  

 

Bilboko Txistularisen Banda  

Bilboko Udal Musika Banda 

 

 

https://www.bilbaomusika.eus/euskera/etxpresentacion.asp
https://www.bilbaomusika.eus/euskera/ebdlabanda.asp
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BERTSOLARITZA 

 

Karmelo plazan, Euskal Museoko Atrioan, Bidebarrietako liburutegian eta Deustuko 

Done Petri plazan lau topaketa egingo dira uztailean eta abuztuan.  

 

Uztailak 15, 19:00etan.  

Euskal Museoaren Atrioa. 

 

‘GORRIA’, BERTSOLARITZA ETA FLAMENKOA USTARTUZ 

 

Muin berbera dute adierazpide biek, bat-batekotasunean, hor egin dute topo Miren 

Amuriza bertsolariak eta Askoa Etxebarrieta flamenko dantzariak. 

Ikuskizunean zehar, nor bere hizkuntzan kantatzen edo dantzatzen hasi eta kode 

konpartitu eraikitzen joango dira bi-bientzako funtsezkoa den moldea oinarri hartuta: 

kopla. Kolore gorriaren sinbologia hari moduan baliatu (bizitza eta heriotza, arriskuak eta 

debekuak, karga ideologikoa, lotsa, desira...) eta banako zein kolektibo moduan 

zeharkatzen gaituzten gatazkez arituko dira bi sortzaileak, gitarra eta perkusio soinuekin 

lagunduta eta eszenaratze soil bezain zainduarekin.  

 

Uztailak 16, 19:00etan.  

Karmelo plaza.   

 

BERTSO SAIOA Julio Coto, Iñaki Viñaspre, Sustrai Colina, Onintza Enbeita eta Beñat 

Gaztelumendirekin, Euskadiko 5 Herrialdeko finalistak. 

 

Euskal Herriko herrialde ezberdinetan Bertsolarien txapelketak jokatzen dira maiztasun 

batekin. Txapelketa horietako partaideak izaten dira lehian 4 urtetik behin ospatzen den 

Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian. Guk herrialdeetako egungo txapeldunak 

bilduko ditugu bertso saio batean gai-jartzaile baten gidaritzapean. Txapeldunen saio 

batetaz gozatzeko aukera paregabea.  
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Abuztuak 19, 19:00etan.   

Bidebarrietako Liburutegia. 

 

BERTSO –LITERARATUR TOPAKETA Maialen Lujanbio, Unai Elorriaga eta Karmele 

Jaiorekin. 

 

Bertso-saio literarioetan idazle batek kantuan jarriko ditu bi bertsolari. Kasu honetan 

Karmele Jaioren aginduetara, bat-batean arituko dira kasuan-kasuko bertsolariak. 

Idazleek pasarte literarioak irakurri ondoren, hari loturiko gaiak proposatuko dizkie 

bertsolariei. Hiru autoreren arteko elkarlana izango dira saioak: hiru ahots elkarlanean. 

Erregistro guztiak lantzeko ahalbidea ematen duen saioa da: umorezkoa, poetikoa, 

narratiboa, akziozkoa, dialektikoa... 

Bertso-saio baten ohiko moldeak hautsi gabe (bat-batekotasuna, kontestura egokitzea 

etab.), literaturaz gozatzeko aukera eskaintzen da. 

 

Abuztuak 26, 19:00etan.  
Done Petri plaza.   

‘EZ DA KASUALITATEA’,  Formatu handian. Bertsolariak: Uxue Alberdi, Miren 
Amuriza, Maddalen Arzallus eta Onintza Enbeita. 

"Ez da kasualitatea" bertso saio musikatua da. Lau bertsolarirekin batera bi musikari 

aritu ohi dira (biolina eta gitarra). "Ez da kasualitatea"ko lau bertsolariak eta gai-jartzailea 

emakumezkoak izaten dira. Hortik izenburua, oraindik, zoritxarrez, gehienetan 

gizonezkoz osaturiko saioak baino ez baitira kasualitatez izaten.  

Umorea, jolasa, gogoeta, emakumeon arteko konplizitatea, musika eta bertsoa uztartzen 

dituen saioa. 
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BAZTER FEST 

 

Bazter Fest-ek, Bilboko Udalak eta Eskina Femeninoa kolektiboak antolatzen duten 

ekimenak, emakumeak gizonak nagusi diren genero batera hurbiltzen saiatzen denak, 

on line topaketak eskaintzen jarraituko du (Zoom plataformaren bidez), eta tokiko 

raperak izango dira protagonistak. 

 

Ekainak 22, 20:00etan: Lohitzune Lohi  

 

Ekainak 29, 20:00etan: Mad Muasel  

 

Uztailak 6, 20:00etan: Ziztada  

 

Uztailak 13, 20:00etan: Gara Freedom  

 

Uztailak 20, 20:00etan:  MiniMi Beatbox  

 

Uztailak 27, 20:00etan: Alas Glow  

 

Abuztuak 3, 20:00etan: Kenna I 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjngUEveul9N5vxLsPEm6BQ
https://www.madmuasel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKUM6fHDtjp3ymdS3X9pAYQ
https://www.youtube.com/channel/UCc-u6OMFxyur95ye0rykXtA
https://www.youtube.com/watch?v=5hmiKjJ81go
https://www.youtube.com/channel/UCmKIlnFEy-GNr9t8PEEpVgw
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BIDEBARRIETA KULTURGUNEA 

 

UDA BIDEBARRIETAN 

 

Uztailean eta abuztuan zehar bi arratsalde antolatuko dira astez aste, herriko literaturako 

eta musikako erreferenteen artean. 

Uztailak 2, 19:00etan: ‘Sosegurako Kapsulak’ emanaldia. 

Patxi Zubizarreta (testuak); Pello Ramirez (musika); Maddi Oihenart (ahotsa) eta 

Sahatsa Ramirez (dantza). 

 

Uztailak 3, 19:00etan: Kontzertua. 

Mikel Erentxun. 

 

Uztailak 9, 19:00etan: Lucía Baskaran eta Aixa De La Cruz-aren arteko elkarrizketa. 

 

Uztailak 10, 19:00etan: Kontzertua ‘Voces De Cine’  

Iñaki Salvador, Mikel Andueza eta Ainhoa Zubillaga. 

 

Uztailak 16, 19:00etan: Jazz-kontzertua. 

Baleen Lobak  

Gorka Benitez: saxoa, tenorea eta flauta; Alejandro Mingot: gitarra; Pablo Martin: 

kontrabaxua eta Borja Barrueta: bateria. 

 

Uztailak 17, 19:00etan: Musika eta Literatura 

Joseba Tapia eta Koldo Izagirre. 

 

Uztailak 30, 19:00etan: Errezitaldia. 

Kirmen Uribe eta Gerardo Markuleta. 

 

Abuztuak 6, 19:00etan: ‘Travesía de Bilbao’ irakurketa eta dokumentala.  

José Fernández de la Sota. 

 

Abuztuak 7, 19:00etan: Kontzertua. 

Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Ander Hurtado de Saracho. 
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Abuztuak 13, 19:00etan: Jazz-kontzertua. 

José Luis Canal Trío: José Luis Canal: pianoa; Juanma Urriza: bateria eta Carlos 

“Tato” Gracia: kontrabaxua. 

 

Abuztuak 14, 19:00etan: Poesia eta Musika. 

Oreka Tx eta Uxue Alberdi. 

 

Abuztuak 19, 19:00etan: Bertso eta Literatur Topaketa. 

Maialen Lujanbio, Karmele Jaio eta Unai Elorriaga. 

 

Abuztuak 20, 19:00etan: Literatur Topaketa. 

Mikel Santiago eta Ibon Martín. 

 

Abuztuak 21, 19:00etan: Kontzertua. 

Anne Etchegoyen. 

 

Abuztuak 27, 19:00etan: Toti Martínez de Lezea eta Asier Muniategi-ren arteko 

elkarrizketa. 
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TOKIKO KULTUR ENTITATE ETA ELKARTEEN PROGRAMAZIOA 

 

Hiriko hainbat kultur erakundek kultur programa berezi bat ere diseinatu dute udako 

hilabete hauetarako. Hurrengo hilabeteetako proposamenei buruzko informazio guztia 

esteka hauetan aurki daiteke: 

 

BILBOKO ELKARTE FILARMONIKOA 

 

#BilbaoUda2020ren esparruan lau kontzertu eskainiko dira. 

Uztailak 6, 19:30ean: Ensemble Kuraia. Xabier Calzada, flauta; Sergio Barranco, 

klarinetea; Berta Fresco, pianoa; Luis Ibiricu, biolina; Belén Fernández, biolontxeloa; 

Andrea Cazzaniga, zuzendaria. 

Uztailak 13, 19:30ean: biolin eta pianoko duoa Aitzol Iturriagagoitia, biolina; Enrique 

Bagaria, pianoa. 

Uztailak 20, 19:30ean: piano emanaldia. Alfonso Gómez. 

Uztailak 27, 19:30ean: Euskal Barrokensemble, zuzendaria: Enrike Solinis.  

 

AZKUNA ZENTROA  

 

BILBAO ARTE 

 

TEATRO ARRIAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filarmonica.org/index_eu.php
http://www.ensemblekuraia.es/xphp/modules/content/?id=1&lang=spanish&xoops_theme_select=kuraia
https://musikene.eus/profesores/aitzol-iturriagagoitia/
https://www.enriquebagaria.com/?fbclid=IwAR2g8MBMjXn9GDgedaD-gtS98K9OiCTmY7E8mveMI9s9ah5xUTV6QFFcIKI
https://www.enriquebagaria.com/?fbclid=IwAR2g8MBMjXn9GDgedaD-gtS98K9OiCTmY7E8mveMI9s9ah5xUTV6QFFcIKI
http://www.alfonsogomez.de/biography/biografia/
https://www.azkunazentroa.eus/
https://bilbaoarte.org/
https://bilbaoarte.org/
https://www.teatroarriaga.eus/programacion/
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AISIA ETA KIROLA 

 

#BilbaoUda2020k gustu eta adin guztietarako aukerak biltzen ditu. Horregatik, jarduera 

fisikorako eta aisialdiko beste plan batzuetarako ere lekua gorde du etxeko 

gazteenentzat. 

Udako udal eskaintzaren barruan haur eta gazteentzako aisialdi planak ere badaude. 

Umeentzako hiri udalekuetan 2.600 leku baino gehiago eskaintzen dira 6 eta 12 urte 

bitarteko umeentzat. 

 

Nagusitxoagoek hainbat jarduera izango dituzte aukeran: 8 eta 18 urte bitarteko 1.000 

skaut inguruk uriko parkeetan eta plazetan egingo dituzten jarduerak edo #Gaztekluba 

programa, 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzako aisialdi osasungarriaren aldeko 

programa. Azken honek 330 plaza eskaintzen ditu 22 tailerretan, besteak beste, 

piraguak, paddle surf, skate edo bizikleta.  

 

Eskaintza osatzeko, haur eta gazteentzako jarduerak egingo dira Errekaldeko plazan, 

Gazte Leku erakundearen bidez, baina ez da beharrezkoa izena ematea. Bertaratzen 

direnek eskulanak, ipuin kontalariak eta jarduera fisikoa izango dituzte, besteak beste. 

Informazio gehiago www.bilbao.eus webgunean. 

 

BILBOROCK 

Areto enblematikoak aisialdirako hainbat proposamen ere prestatu ditu udarako. Hemen 

aurki daiteke jarduera ugariri buruzko informazio guztia (kontzertuak, jaialdiak...) 

 

BILBAO IZAN. ‘EZAGUTU OINEZ’ ETA ‘EZAGUTU OINEZ FAMILIAN’  

Bilbao Izan programak, ‘Ezagutu oinez’ eta ‘Ezagutu oinez familian’ ekimenen bidez, 

Bilboko auzoen alde desberdina eta bitxikeriaz betea erakusten du. 

Lehen txanda Deustukoa izango da uztailean. Abuztuan Arangoiti-ren txanda izango da, 

Ibarrekolanda – Sarriko irailean eta San Inazio urrian izango dira. 

 

BILBAO KIROLAK KIROLDEGIAK  

Bilbao Kirolak kiroldegiak ere hiriko aisialdi-eskaintza zabalaren zati garrantzitsua dira, 

eta horiek guztiak pixkanaka beharrizan berrietara egokitzen ari dira, hiriko bizilagunek 

Bilbotik atera beharrik gabe eguzkiaz, uraz gozatzeko eta kirola egiteko aukera izan 

dezaten udal-instalazioetan. 

Hiriko udal-kiroldegiei buruzko informazio eguneratua aurki daiteke esteka honetan. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279199261932&language=eu&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/bilborock/
https://www.bilbaokirolak.com/servlet/Satellite/bk/esp/inicio

