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loraldia.eus

PLAZARIK
PLAZA!



ARRIGORRIAGA- 
ZARATAMO

Olatu arteko txalupa arraroa
Ines Osinaga eta Joseba Sarrionandia
Zaratamoko Elexalde Kultur Etxean
19:30etan
DOAN

Irailak 30, ostirala

Tetuan filma (making of)
Iratxe Fresneda
Lonbo Aretoan
19:30etan
DOAN

Urriak 6, osteguna

Gelajauziak
Kukai
Abusuko Kultur Zentroan
19:00etan
DOAN

Urriak 7, ostirala

Sarrerak: loraldia.eus



Gerorik balego
Alaine Agirre, Olatz Salvador, Maider Altuna, 
Arkaitz Zipitria eta Amaia Agirre
Udaletxeko erakusgelan
20:30etan
5€ / Lorazainak 3€

Urriak 7, ostirala

Laboa. Txoria nuen maite
Iñaki Salvador,  Ainara Ortega, Angel Unzu, Maria  
Berasarte, Javier Mayor de la Iglesia eta Hasier 
Oleaga
Lonbo Aretoan
19:30etan
10€ / Lorazainak 8€

Urriak 8, larunbata

Topa dagigun. Pauline & Juliette. Kantak eta bermuta
Pauline & Juliette bikotea eta Imanol Sarasola 
(Acha upeldegia)
Udaletxeko arkupetan
13:00etan
5€ / Lorazainak 3€

Urriak  9, igandea

PLAZARIK
PLAZA!

Lorazainek loraldia.eus webgunean sarrerak prezio  
merkeagoan lortu ahal izango dituzte. Publiko orokorrera 
zuzenduta dauden sarrerak Arrigorriaga eta Zaratamoko  
udalek kudeatuko dituzte eta sarreren erreserba  
egitea beharrezkoa izango da.



ALAINE AGIRRE/OLATZ SALVADOR/ 
AMAIA AGIRRE/PAULINE & JULIETTE/
IMANOL SARASOLA/IRATXE  
FRESNEDA/JOSEBA SARRIONANDIA/
MAIDER ALTUNA/ARKAITZ ZIPITRIA/
INES OSINAGA/IÑAKI SALVADOR/
AINARA ORTEGA/ANGEL UNZU/
MARIA BERASARTE/KUKAI/ 
JAVIER MAYOR DE LA IGLESIA/
HASIER OLEAGA/



“Lili bat hartu eta hostoz hosto erantzi” idatzi zuen  
Sarrionandiak eta Laboak kantatu. Hostoz hosto, 
herriz herri Loraldia badabil. Loraldiaren haziak lau 
haizetara barreiatu dira eta Arrigorriaga-Zaratamo 
eremuan hartu dute lur.

Gure kultura garaikidearen plaza zabalduko  
dugu haratago. Zaratamon hasi eta Arrigorriagan  
amaituko da. Arragoa izango da. Musika, literatura,  
zinema, bertsolaritza, teatroa, gastronomia…  
uztartuko dira bost egun zoragarrietan. 

Geroari begira jarriko gara. Euskal iruditeri berria 
plazaratuko dugu eta hamaika emozio biziko dugu 
elkarrekin. Kultur festa biztu da. Arrigorriaga eta  
Zaratamo, biak ala biak, loratuko dira udazkenean. 
Ezina ekinez egina. Liluragarria izango da!

Lili bat 
hartu

PLAZARIK
PLAZA!



EGUNEZ EGUNEKO 
PROGRAMAZIOA

INES OSINAGA/
JOSEBA SARRIONANDIA/

Irailak 30, ostirala

Zaratamoko Elexalde Kultur Etxean 

19:30etan

DOAN

Olatu 
arteko 
txalupa 
arraroa

Musika eta literatura /
80 min

Sarrerak: loraldia.eus



“Olatu arteko txalupa arraroa” emanaldiak musika eta 
literatura uztartzen du. Dozena bat kantu eta kantu 
bakoitzari sarrera literario bat. “Bidaia luzeko kantuak 
dira, edo, hobeto esanda, kantuak dira bidaia”,  
sortzaileen esanetan. Izan ere, Habanan sortutako 
testuak, Atlantikoa zeharkatu zuten eta Euskal Herrira 
heldu ziren “eskuz esku, konplizez konplize, sekretu bat 
konpartitzen dutenen artean sortzen den zirrara hori 
lagun”.

Joseba Sarrionandiak sortu zituen Kuban duela ia hamar 
urte. Hitzei, musika jarri zien Gose taldeko Ines Osinagak 
eta “Gosariak” proiektua gauzatu zuen. Orain, idazlea 
Euskal Herrian dela, letra horien jatorria eta zergatia 
azalduko ditu Osinagaren musikaz lagunduta.

Ozeano berak blaitzen ditu La Habana eta euskal 
kostaldea. Ozeano beraren zurrumurruaren gainean 
kulunkatuko dira hitzak eta melodiak. Ines eta Joseba. 
Baik baitira bidaia honen lemazainak. Ironia, salaketa, 
eromena… aupa Maurizia! Hamaika emozionatzeko jaio 
gara.

Ines Osinaga y Joseba Sarrionandia comenzaron un  
viaje hace diez años del que surgieron una docena de 
emocionantes canciones que ahora se presentan con  
la complicidad de sus autores. Descubriremos  
sus secretos encima de una txalupa un poco  
singular.

Arrigorriaga- Zaratamo 

Irailak 30, ostirala

PLAZARIK
PLAZA!



EGUNEZ EGUNEKO 
PROGRAMAZIOA

IRATXE FRESNEDA/

Urriak 6, osteguna

Lonbo Aretoan 

19:30etan

DOAN

Tetuan 
filma 
(making of)

Zinema eta berbaldia /
60 min

Sarrerak: loraldia.eus



“Tetuan” Iratxe Fresnedaren hirugarren film dokumental 
luzea da. “Irrintziaren Oihartzunak” eta “Lurralde Hotzak” 
filmekin hasitako erregistro eta oroimenaren inguruko 
filmen trilogia osatuko du.

“Tetuan” pertsona migratzaileei buruzko filma da, non 
zinema, familia istorioak eta memoria, igaro leku eta 
nebulosa bezala batzen diren. Annemarie, Carmelo, Irina 
eta Mohamedek dantza, argazkilaritza eta bizitza istorio 
baten protagonista izango dira.

Film hau martxoan estreinatuko da Bilboko Loraldia 
Festibalean. Arrigorriagan zuzendariak kontatuko digu 
nola filmatu duen (making of) eta lehen irudiak ikusteko 
aukera izango dugu. Kontuan izan proiektu hau Cannes 
Zinemaldiko  Marché du Filmen espainiar zinemako 
hamar promesen artean aukeratua izan zela.

El tercer largo documental de Iratxe Fresneda se titula 
“Tetuan”. Su estreno está programado para marzo pero 
tendremos la oportunidad de escuchar a la directora 
cómo se ha filmado y podremos ver las primeras  
imágenes de este artefacto audiovisual que cierra  
una trilogía.

Arrigorriaga- Zaratamo 

Urriak 6, osteguna

PLAZARIK
PLAZA!



EGUNEZ EGUNEKO 
PROGRAMAZIOA

 KUKAI/

Urriak 7, ostirala

Abusuko Kultur Zentroan

19:00etan

DOAN

Gelajauziak

Dantza / 
40 min

Sarrerak: loraldia.eus



Orain dela zazpi urte dantza koreografia honek bi Max 
sari eskuratu zituen: dantza talde onena eta musika 
sorkuntza onena. Beraz, euskal dantzagintzan sortu  
den itzal luzeko koreografiarik nabarmenetako bat  
aurkeztuko dugu Abusu auzoan.

Dantza tradizionala dantzariak eta koreografoak  
elikatzen garen dantzaren ama da. Baina hitz bakoitza, 
dantza urrats bakoitza, interpretatzen duen dantzari 
batetik sortzen da, urrats berri bat asmatuz. Ekintza hori 
beti garaikidea da, bere denborarekin batera ibiltzen da.

Jon Maya eta Cesc Gelabert kantalandarra koreografia 
hau sortzeko elkartu ziren, eta elkarrekin dantza  
tradizionaletan ohikoak diren hainbat kontzeptu  
berraztertu zituzten, begirada personal berri batetik.

Gelajauziak es una de las grandes coreografías de los 
últimos años, premiada con dos MAX. Kukai reinterpreta 
la tradición y con un trabajo colaborativo con el catalán 
Cesc Gelabert presenta una propuesta artística  
totalmente contemporánea.

Arrigorriaga- Zaratamo 

Urriak 7, ostirala

PLAZARIK
PLAZA!



EGUNEZ EGUNEKO 
PROGRAMAZIOA

ALAINE AGIRRE/
OLATZ SALVADOR/
MAIDER ALTUNA/
ARKAITZ ZIPITRIA/
AMAIA AGIRRE/

Urriak 7, ostirala

Udaletxeko erakusgelan

20:30etan

5€ / Lorazainak 3€

Gerorik 
balego

Literatura, musika 
eta bertsoak / 
90 min

Sarrerak: loraldia.eus



Literatura, musika 
eta bertsoak / 
90 min

Alaine Agirreri eskatu genion Geroari begira jartzea  
eta horren ondorioz “Gerorik balego” testu originala eta  
zirraragarria sortu zuen. Idazkia abiapuntua dugu  
ikuskizun hau ehuntzeko. Testu literarioarekin batera  
bi bertsolari (Maider Altuna eta Arkaitz Zipitria)   
eta musikari bat (Olatz Salvador) arituko dira eszenan. 

Hausnarketa poetiko hau kate begi berri bat da.  
Martxoan lehen aldiz plazaratu zen eta Arrigorriagan 
bigarrena izango da. Bertan literatura, musika eta  
bertsolaritza uztartzen dira eta etorkizunari begira 
paratzen gara. Geroa eta oraina gurutzatzen diren lekura 
abaituko gara.

Alaine Agirre recibió nuestro encargo de mirar al futuro 
y  de ello ha surgido el texto “Gerorik balego”. Un punto de 
partida, que como en los años anteriores, se presentará 
en público donde será contestado por dos bertsolaris 
(Maider Altuna y Arkaitz Zipitria) y contará con la banda 
sonora de Olatz Salvador.

Arrigorriaga- Zaratamo 

Urriak 7, ostirala

PLAZARIK
PLAZA!



EGUNEZ EGUNEKO 
PROGRAMAZIOA

IÑAKI SALVADOR/
AINARA ORTEGA/
ANGEL UNZU/
MARIA BERASARTE/
JAVIER MAYOR DE LA IGLESIA/
HASIER OLEAGA/

Urriak 8, larunbata

Lonbo Aretoan

19:30etan

10€ / Lorazainak 8€

Laboa.
Txoria 
nuen maite

Musika / 
80 min

Sarrerak: loraldia.eus



Mikel Laboaren kanturik ederrenak entzun ahal izango 
ditugu kontzertu zirraragarri honetan. Bi emakumezko 
ahots paregabek, Ainara Ortegak eta Maria Berasartek, 
onduko dituzte euskal musika berriaren sortzailetako 
baten itzal handiko kantak.

Iñaki Salvador pianojolea Mikel Laboaren bidaide  
izan zen urte luzez. Berak moldatu ditu kantak eta  
garaikide bihurtu ditu. Kontzertuaren lemazaina izango 
da. Pianoaren alboetan Angel Unzu gitarra eskuan,  
Javier Mayor de la Iglesia, kontrabaxuan eta Hasier  
Oleaga baterian.  Goi mailako banda. 

Izarren Hautsa, Antzinako BIhotz, Sorterriko Koplak, 
Lizardi, Baga Biga Higa, Hegazti errariak… hamabi kanta 
mitiko plazaratuko dituzte. Edertasuna eta haratago. 
“Txoria nuen maite” askatasunaren ereserkia ere ez da 
faltako.

Un sexteto de gran calidad guiado por Iñaki Salvador 
reinterpretarán una docena de canciones míticas de Mikel 
Laboa. Dos voces femeninas, Maria Berasarte y Ainara 
Ortega,  acompañarán al pianista que fue la mano  
derecha de uno de los impulsores de la nueva canción 
vasca. Más allá de la belleza.

Arrigorriaga- Zaratamo 

Urriak 8, larunbata

PLAZARIK
PLAZA!



EGUNEZ EGUNEKO 
PROGRAMAZIOA

PAULINE & JULIETTE BIKOTEA/
IMANOL SARASOLA  
(ACHA UPELDEGIA)/

Urriak 9, igandea

Udaletxeko arkupetan

13:00etan

5€ / Lorazainak 3€

Topa dagigun. 
Pauline 
& Juliette.
Kantak eta bermuta

Herri-musika 
eta bermuta / 
80 min

Sarrerak: loraldia.eus



Herri-musika 
eta bermuta / 
80 min

Igande goiza, bermutaren ordua. Uztar ditzagun lurrin 
botanikoak eta euskal herri- kantak. Alde batetik,  
Acha upeldegi arabarreko bermutak. Euskal Herriko  
zaharrenetakoak omen dira eta Imanol Sarasolak  
gidaturik dastatze gozo-gozo batera gonbidatzen  
zaituztegu. Edalontzien topen artean, musika izango 
dugu lagun: Pauline & Juliette.

Iparraldeko bi kantari gazte dira. Pauline Junquet  
Kanbokoa da eta Juliette Alfonso Itsasun bizi da  
txikitatik, nahiz eta jatorriz Madagaskarrekoa izan.  
Orain dela zortzi bat urte Kanboko elizan kantatzen 
ezagutu zuten elkar eta ekin zioten ibilbide musikalari. 
Dagoeneko bi disko plazaratu dituzte. Herri-kantak  
hartu zituzten oinarri eta abiapuntu. Gaur egun euren 
kanta propioak ere abesten dituzte.

Pauline & Juliette, una de Kanbo (Lapurdi) y la otra de 
Madagaskar, aunque desde muy niña vive en Itsasu, nos 
ofrecerán un concierto que tiene como punto de partida 
la música popular vasca. Entre canciones sonarán los 
brindis de uno de los vermuts más antiguos de Euskal  
Herria. Tendremos la oportunidad de participar en una 
cata guiada por Imanol Sarasola (Bodegas Acha). 

Arrigorriaga- Zaratamo 

Urriak 9, igandea

PLAZARIK
PLAZA!
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Antolatzaileak:
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Babeslea:


