
DANZ. DANTZA-ESPAZIOA 
URTARRILA 17-31

ATALAK LANTEGIAREN IREKIERA
ERRITMOA, ERREPIKAPENA ETA ESPAZIOA 
ATALAK SAREAREKIN ELKARLANEAN
> 
Partekatzeko asmoz eta gorputzaren bidez adierazten 
jarraitu nahirik, ATALAK lantegiaren irekierak une bat 
proposatu du lantegian ari direnek publikoarekin hiru 
saioetan izan dituzten esperientziak partekatzeko.

 URT 31 

 20:30-21:00

 + 18 

 Doan. Aurrez izena emanda 

ATALAK LANTEGIA 
ERRITMOA, ERREPIKAPENA ETA ESPAZIOA 
ATALAK SAREAREKIN ELKARLANEAN
> 
Hiru saiotan, ATALAK lantegiak publiko amateur batengana 
hurbilduko ditu sormenez eta era ludikoan erritmoari eta 
errepikapenari buruzko jarraibideak, eta bestelakoak ere bai, 
hala nola gorputzen arteko espazioa eta haren manipulazioa, 
lanerako proposamenak eta printzipioak, guztiak ere ATALAK 
Sarean aritutako hiru artistak garatuak: Itsaso A. Cano (Groove), 
Eva Guerrero (En tierra de nadie) y Christine Hassid (Koli).

 LANTEGI-EMAILEAK: LAURA G. LATASA, MADDI GAZTELUMENDI ETA 
IÑIGO ERREMENTERIA (DANTZAZ-EKO INTERPRETEAK).

 

 1. SAIOA:  
URT 17 19:30-21:00

 2. SAIOA:  
URT 24 19:30-21:00

 3. SAIOA:  
URT 31 19:30-20:30 Lantegia 
                 *20:30tatik 21:00tara jendearendako irekia

 15 leku

 + 18 

 Doan. Aurrez izena emanda

DanZ dantza garaikideko jaialdia da, errotua eta erreferentziazkoa, Iruñean. 
Dantza garaikidea erakusteaz gain, haren inguruko topagunea eta, sentsibilizazio 
eta  gogoeta tokia ere bada. Aurtengo edizioan kalitatezko eskaintza dago, 
askotarikoa, ikuskizun, lantegi, topaketa, zine-forum eta bestelakoetan, guztiak 
ere herritarrendako, publiko eta sentsibilitate mota guztiak kontuan harturik.
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DANZ. DANTZA-ESPAZIOA DANZ. DANTZA-ESPAZIOA

  TOPAKETA>>  
DANTZA ETA ARTE BIZIAK, IRISGARRITASUNERAKO LAGUN
> 
Adierazpidea den aldetik, dantzak -bai erritu gisa, bai 
ikuskizun gisa- berehalakoan bultzatzen ditu beste gorputz 
batzuk parte hartzera, erritmoei, emozioei, sentsazioei, 
mugimenduei jarraitzera. ATALAK Sareko ATA-LAB 
topaketa profesional honek sinergiak bilatzen ditu jaialdiko 
programazio-proposamenarekin, Civivox Sareko DanZ’23 
jaialdiarekin elkarlanean, eta artista eta programatzaileen 
esperientzia, ikuspuntu eta praktika ezberdinak uztartzea 
proposatzen du, betiere dantza belaunaldiz gaindiko eta 
askotariko taldeekin izaniko lankidetzaren bidez sortu 
denean. 

 INÉS AUBERT (KOREOGRAFOA). Mª PILAR LÓPEZ (TEATRO PARAÍSO 
ANTZERKIA). MARTA MONFORT (VITORIA-GASTEIZKO ANTZOKI SAREA). 
TXORI GARCÍA URIZ (AKTOREA). MODERATZAILEAK: BERTHA BERMÚDEZ 
(RED ATALAK) ETA FERNANDO SÁENZ DE UGARTE (DANTZAZ)

 URT 18 

 19:30

 +16 

 Doan. Aurrez izena emanda

  FILM-MENALDIA. ZINE-FORUMA >>  
TEMPS DE LLUM 
> 
Fundación Cabanas – Casa Museu Cal Gerrer. Bartzelona, 
Espainia, España. 2021. 5’, 27’’.  Dantza, artea, filosofia, 
poesia, arte adierazpena. 

Ikus-entzunezko labur, ausart eta sentibera honetan, 
denboraren bizipen berezi horren inguruko gogoeta 
artistikoa proposatzen dugu. Haren luzera, haren espazioa, 
haren dantza…. geure bizitzan. 

 AINOA SOLER, DANTZARIA 

 URT 23 

 19:30

 +18

 Doan. Aurrez izena emanda



4544

RAÍCES 
> 
Sormenezko proiektu honek gure komunitatean 
dagoen aniztasuna du abiaburu eta inspirazio-iturri, 
aniztasuna kulturan, paisaian…. Ibilbide koreografiko 
eta geografiko plastiko eta emozionala da bai 
paisaietan, bai ohituretan, betiere bideo-proiekzioan 
bermaturik eta lengoaia garaikidearen bidez. 

 ATENA ARTE-KONPAINIA

 URT 19 

 19:30

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda 

NIRE TXOKOTIK 
IKUSKIZUN HEZIGARRIA 
> 
Jon Maya dantzariak, Arkaitz Miner biolin jotzaileak 
lagundurik, bere alderdirik intimoena erakutsiko 
digu, bere jatorrian eta bilaketa-lanean ibilbidea 
eginez. Cesc Gelabert, Sharon Fridman eta Israel 
Galvanen koreografiak interpretatzen ditu. Dantza 
tradizionaletik dantza garaikiderantz doan bidaia da, 
beti bi lengoaien artean dagoen harremana sentituz. 
Koreografiak beren sorkuntzari buruzko azalpen eta 
pasadizoekin tartekatzen dira.

 JON MAYA / KUKAI DANTZA

 URT 26 

 19:30

 +18

 3 €. Aurrez izena emanda 
*Ondoren, artistak ikuskizunera joan diren pertsonekin mintzatuko dira

  IKUSKIZUNAK  >>  

DANZ. DANTZA-ESPAZIOA

  DANTZA ETA OBJEKTUAK UMETXOENDAKO >>  
LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT
*DANTZA LEHEN HAURTZARORA HURBILTZEKO IKUSKIZUN 
HOBERENAREN SARIA - FETEN 2022
> 
La serpillère de Monsieur Mutt (Mr. Mutt-en 
lanbasa) lanean, Marc Lacourt koreografo 
eta dantzariak, objektuak dantzaraziz, 
umetxoak gonbidatu nahi ditu artearen 
historiaren aztarnari jarraitzera, eta keinuaren 
eztitasunarekin eta dantzaren plazerarekin bat 
egitera. Ikusle ttikien konplizitateak lagundurik, 
eta irudimenez eta era ludikoan, lanbasa 
misteriotsu hori Gioconda bihurtuko da, airean 
altxatuko da Nijinski Handia bezala, eta bat-
batean… artea armairutik aterako da. 

 MA COMPAGNIE (FRANTZIA)

 URT 28 

 10:30 
12:30  
IRAUPENA: 35 MINUTU  

 2-4 urte, heldu baten lagundurik (gehienez heldu bat umetxo 
bakoitzarekin) 

 3 €. Aurrez izena emanda 

DANZ. DANTZA-ESPAZIOA


