GOGORATU

UDA KULTURAZ BLAI ezohizko testuinguru batean sortu da,
non Covid19ak geure bizitzak goitik behera astindu dituen. Hala,
egoera honetan kultura programazio bat egitera ausartzeak
asmo mordo bati erantzun gura dio, topatzeko eta atzera
elkartzeko guneak sortu nahi dira, aisiari eta gozamenari tartea
zabaldu nahi zaie, baina baita gogoeta eta parte hartzeari ere.
Kultura konpartituak komunitatea sortzen du. Kulturak, gainera,
berezkoak ditu gizartea eraldatu eta moldatzeko gaitasuna,
aberastasuna sortzeko gaitasuna berea zaion bezala, sarri
ahazten den kultur-sareak osotzen duen produkzio sektorea
gorpuzten baitu.
Udaletxe honek irmoki sinisten du kulturaren bi zentzu hauetan,
horrela ikusten da Biziberritze Planak jasotzen duen ahalegin
ekonomiko sendoarekin. Izan ere programazio hau kultura eta
sorkuntza babesteko neurrien arteko bat besterik ez baita.
Uda Kulturaz Blai uztailaren 1ean hasi eta irailaren 5ean
amaituko da. Bertan durangarrek era guztietako ikuskizun
eta kontzertu sorta anitza eta kalitatekoa topatzeaz gain
parte hartzeko aukera ere izango dute, tailerren, txangoen edo
aztarnategietarako bisiten bidez. Ondorengo orrialdeetan doaz
xehetasunak.
“Normaltasun Berria” arazo baino erronka gisa ulertu dugu,
orain egoerak eskatzen duen maila ematea besterik ez dugu
espero. Zuona da azken hitza.

Egitarau zabala eta oso anitza. Uztailean hasi eta Irailaren
5erarte luzatuko da guztira 97 ekintzez osatzen den programa.
38 emanaldiak honela banatuko dira, 14 kontzertu, 10 antzezlan,
5 zirko pieza, 3 dantza emanaldi, 2 bertso saio eta 4 Boluda
Bingo musika eta umorez blai.

ANTZERKIA
Antzerki emanaldiak:
•

Pailazoak: Potxin eta Patxin Ingurugiroa zaindu eta
Tomaxen abenturak Azken balea lanekin. Etxeko
txikienentzako abenturak.

•

El Gan Dimitri klowna, Granadako klown ospetsu honek The
Legend azken lana antzeztuko du. Umore zentzugabearekin,
xalotasunarekin eta ergelkeria amaiezinekin harrapatuko du
ikuslea, euren heroia bilakatzeraino.

<<<< •

Gasteiztik Zanguango antzerki taldea Al otro lado lanarekin,
zeinari esker Txubio Fernandezek 2019ko Valladolideko Kale
Antzerki Festibalean aktore onenaren saria eskuratu zuen.
Antzerki teloi mugikor bat kalera aterako da, egunerokoaren
enkuadre magiko eta zentzugabeak gure begien aurrean
jartzeko.

•

<<< •

>>>

Hainbat ipuin kontaketa saio berezi eta iradokitzaileak.
Ipuinak eta Zientzia Ana Galarragaren eskutik eta Yoga eta >>>
ipuinak Maite Arreserekin.
Markeliñek Psike bere azken lana aurkeztuko du. Gauean
egiteko formatu handiko lana. Gu geu izateko ahalegin
guztiak ezkutatzen diren gure baitarako bidaia harrigarri
eta kitzikagarria. 30 urte luzeko ibilbidea bizkarrean, jaso
dituen sariak bezain beste babesten dute kritikak ala
publikoak, zalantzarik gabe Euskal Herriko antzerki talde
esanguratsuenetakoa den Markeliñe.

<<<< •

•

El hermano de Sancho Laurentzi Producciones-ena.
Fancisco Panzaren, alegia, Sancho Panzaren anaiaren
nondik norakoak kontatuko dizkigu. Artearen Komeria eta
umoreari esker Shakespeareren lan guztiekin topo egingo
dugu lan honetan.
Cabaret Panoli Ganso & Ciaren saioaren 2 emanaldi. Cabaret >>>
Panoli Covid19 garaian eta garaiotarako sortutako lana
da. Ganso & Cia eta Cecilia Paganiniren lanetako eszena
onenekin sortutako puzzlea. (Edozein errealitate zantzu
halabehar hutsez izan da). Umorea barra-barra.

Zirko emanaldiak:
<<<< •

Amer i Africa - Envà. Eskuz-esku zirko teknikan aditua den
zirko garaikide konpainia. 250 lasto kilo eta 125 kilo gizakiren
artean bi lagun hauek noraezean ibiliko dira mugimendua,
oreka, umorea eta espazioarekin jolastuz giza harremanen
berezitasunak azalarazteko.

•

Xampatito – Só. Pertsonaia obsesibo, temati, eta zorrotz
honek sari mordoa eskuratu ditu. Jolasteko erabiliko
dituen kutxez inguratuta azalduko da. “Só” lan honek iaz 10
saritatik gora eskuratu zituen parte hartu zuen jaialdietan.

•

Rojo Telón Circo - Soy ellas / Haiek naiz. Zirko konpainia >>>
euskalduna, oialekin aritzen diren 3 neskek osotua.
Mugimendu bakoitza, keinu bakoitza, isilune bakoitza eta
zirrara bakoitza zentzuz jantzita dator hezur haragizko
emakumeez diharduen kolore Gorriko lan hau ehuntzeko.

•

Mumusic Circo - Flou Papagallo. Zirko garaikide egiten du
konpainia honek. Euren hitzetan lan hau “erabateko flou”a
da, gertatzen da eta kitto!

•

Cíacirke - Comediante. Zirkoa eta musika batzen ditu lan
honek, ikusle guztien gozamenerako. Kapelekin egindako
malabar ikusgarriak eta umorea.

Dantza emanaldiak:
<<<< •

Haatik Dantza Taldea - Errimak bi oinetan. Bertsolarien
etorria eta dantzarien sorkuntzaren arteko bidegurutzetik
abiatzen da lan hau. Oraingoan, Haatik-ek sormenaren lurraldeak arakatzeko bidean bertsolaritzaren musikaltasunak
garaikidetasunaren mugimenduari eskaintzen dion bidearekin topo egin du.

•

Dantza Konpainia Basoa eta UNE. Konpainia hau dantzari
gazteei bidea zabaltzeko sortu zen. Oraingoan 12 dantzariko
taldeak 2 pieza labur eskainiko dizkigu.

•

L`Atelier Dantza Eskola. Durangoko Dantza eskolak Udako
gau baten ametsaren zatia oholtzaratuko ditu.

Bingo gauak:
•

4 ostegun iluntzetan musika eta antzerkiz jantzitako bingo >>>
saio xelebreak izango ditugu Yogurhina Borovak gidatuko
ditu Cecilia Paganiniren laguntza apartarekin.

Bertsolariak:
•

Bi bertso saio izango ditugu: batean Abarkas, Maialen
Lujanbio eta, Amets Arzelus eta bestean Miren Amuriza,
Erika Lagoma eta Usue Alberdi. Eguerdietan izango dira.

Orfeoia:
•

Durangoko Orfeoiak herriarekin duen konpromisoari eutsiz
saio bat eskainiko du uda sasoirako apropos prestatuko
errepertorioa eskaintzeko.

MUSIKA
14 kontzertu izango dira guztira bi hilabetetan zehar, hiru
motatan banaturik: nagusientzako kontzertuak, ostiral
gauetakoak eta igande eguerdietako aperitif sessionak. Estatuko
eta Euskal Herriko musikariak izango baditugu ere, durangarren
presentzia bermantu nahi izan dugu, eta azpimarratzekoa da
gehiengo zabala emakumez osaturikoa dela, baita euskaraz
abesten dutenak direla ere.
•

Afrika: Hastapenetan Etsaiak edota Fermin Muguruza
taldeekin aritu bazen ere, 2004. Urtean bakarlari bezala hasteko
pausua eman zuen, eta hainbat urte bidaiatzen ibili ondoren,
2019ko abenduan Nomada izeneko lan laburra argitaratu
zuen, ohikoak dituen soul eta funk doinuak uztartuz.

•

Ekuru. Ander Erzilla lider duen talde durangarra bigarren lan
luzea aurkeztera etorriko zaigu, talde osoaren laguntzaz jazz
musikaz ostiral gaua goxatuz.

•

Carlos Herrero. Trashumante diskoa aurkezten, penintsulako
indijenei omenaldia eginez eta bere sustraien dibertsitateari
abestuz umorez datorkigu Herrero, lehengo eta oraingoak
nahastuz.

•

Las XL. Maitasun erromantikoaren mitoa deseraikitzen>>>
duen ikuskizuna, seduktore, Disneyko printzesa, koblakari,
maitasunaren yonki, punki suntsitzaile… guztiak ordezkatzeko
asmotan.

•

Iparbeltzok. 2020ko Otsailean sortutako musika taldea,>>>
Goi Mailako Musikako Ikasketetako proiektu ezberdinetan
elkarrekin parte hartu ostean, haien proiektu berria eskaintzeko
elkartu dira oraingoan. Haien musika jazzean girotuta badago
ere, soinu elektrikoa, esperiementazio pasarteak eta blueseko
eragin nabarmena duen musika jorratzen dute.

<<<<

<

>>>

•

Maria Rivero. Siroka eta Hutsa taldeetan ibili ondoren, >>>
bakarkako ibilbideari ekin zion 2017an, bere buruari erronka
berri bat ipintzeko asmotan. Bigarren lana argitaratu berritan,
hori aurkeztera dator bikote formatuan.

•

Amak. Amak taldea honako musikariek osatzen dute: Alaitz
Telletxea, Maixa Lizarribar, Amaia Oreja eta Kris Solano.
Guztiak emakumeak, guztiak eskarmentu askokoak eta
guztiak amak. 90eko hamarkadatik trikitiaren erreferenteak
diren lau emakume honi kolore berria ematen.

•

Maren. Bilbotar musikari gaztea disko berria argitaratu
ataritan etorriko da ahots eta gitarraren laguntzaz, pop eta
indie doinuez entzuleen belarriak goxatzeko asmoz.

<<<< •

Olatz Salvador. Txikitatik musikaren munduan murgilduta
egonik, 20 urte zituenetik Skakeitan taldean badihardu ere,
2014an hasi zuen bakarkako ibilbidea, Zintzilik izeneko pop
diskoarekin Euskal Herri osoan arrakasta lortuz.

•

Sara Zozaya. Donostiako kantautore bat da; zenbait >>>
musika-proiektutatik igaro ondoren, adibidez, The Roof, eta
gaur egun Nerabe taldeko abeslaria izanik, bere proiekturik
pertsonalenak aurkezten ari da, eta gurera talde osoaren
laguntzaz etorriko zaigu.

<<<< •

Don Inorrez. Bide Ertzean taldeak atsedenaldi mugagabe
bat iragarri zuen 2016ko abenduan. Taldeko kantari gisa ari
da ordutik hona. Don Inorrez, hortaz, Imanol Ubedaren alter
ego bat da. Ezizen artistiko bat.

•

Sua. Maruriko taldeak rock eta indie doinuekin Euskal
Herrian sona handia lortu du azken urteetan, Gazteako
maketa lehiaketa irabazi ondoren, eta 2019. Urte amaieran
argitaraturiko lehen lana aurkezten izango ditugu.

<<<<

TAILERRAK
Programa hau parte hartzailea izateko asmoarekin ere jaio
da. Hala Durangoko Museoak, Bizenta Mogel Bibliotekak eta
Immigrazio zerbitzuak Denboraren Bankuarekin elkarlanean
adin guztietako hainbat ekintza proposatu dituzte.
Saio hauek ez dute ziklo izaera, alegia, elkarren artean ekintza
independenteak dira eta uritarrak gustukoen duen saioetan
parte hartzeko aukera izango du, interesatzen zaizkion
sesioetarako izena emanez.
Txangoa eta bisita arkeologikoak izan ezik gainontzeko saio
guztiak Museoko Lorategian izango dira, aire librean, eguraldi
txarra balego San Agustineko sarrerara aldatuko dira. Plaza
mugatuak.

Tailerrak guztira 59
•

Durangoko Museokoak proposatuta: 26
Izen ematea: museoa@durango.eus
•

Balerdiren Lorategia, 6tik 10 urtera bitartekoentzat. >>>>>>>>

•

Artea zure Oinetara, 4tik 8 urtera bitartekoentzat.

<<<<<< •

•

•

Durango, aztarnategi arkeologiko bat, nagusientzat, Durangon orain arte lokalizatu diren 45 aztarnategia arkeologikoak bisitatuko dira. Gure herriaren historiari hurbiltzeko
modu aparta. Derrigorrezkoa maskara erabiltzea.

Bizenta Mogel Bibliotekakoak proposatuta: 29
Izen ematea: biblioteka@durango.eus
7 urtetik 12 urte bitartekoei zuzendutako sorkuntza tailer
sorta, saio bakoitza birritan egingo da.
•

Yinkana

•

Txotxongilo Tailerra

•

Koadernaketa tailerra

•

Euskal mitologia tailerra

•

Komiki Tailerra

•

Olerki xuxurlatuak

•

Jolasak tailerrak

•

Txapa literarioa

•

Irrati saioa

•

Egunkari / aldizkari tailerra

•

Antzerki tailerra

•

Istorioak sortzen

•

Eskulan literarioak

•

Jolasak tailerrak

Immigrazio Zerbitzuak eta Denboraren Bankuak elkarlanean proposatutako ekintzak: guztira 4
Izen ematea: museoa@durango.eus
Tailer hauek larunbat goizetan izango dira, saio bakoitzean
ondorengo ekintzak eskainiko dira.
•

Gaileta dekorazioa, zumba, eta trentzak

•

Ipuin kontaketa eta karetak egiteko tailerra

•

Mugikorrarekin egindako argazkigintza tailerra

•

Oinezko txango laburra familientzat.

