
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxido:  
 

Gorputz metalikoetan, kanpokoaren eraginez eta arduragabekeriaz 

sortzen den herdoil geruza. Eragiten  uzten zaionean, ondorioak 

kopondu ezinak bihurtu daitezke, zulatzera iristeraino. 

 

Hiru persona berezi beraien izaerak bultzatuta, ez-ohiko 

egoeratan topatuko dira, bizitza ikusteko duten moduak, 

gertaerak ustekabean garatzea ekarriko du. 

 

Herdoildutako giza harremanen bitartez, humorea lubrikatzaile 

moduan erabiltzen dugu, eszenak kirrinkatu ez dezaten eta 

ikuslegoak goza dezan. 
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Bizitzaren absurdoari aurre egiten 

dieten pertsonaia bereziak, 

maitagarriak suertatzen zaizkizu 

giza zuntzez eginak direlako. 

Egoera groteskoak, umorez, gai 

arantzatsuetara hurbiltzea 

ahalbidetzen digutenak. 

Interpretazioa ikuslegotik 

zentimetro gutxitara egiten da, 

biluztasun osoz, 

interpretazioaren kalitatea 

ezinbestekoa da. 

Ikuslegoa akzioaren barrenean dago, hurbiltasunagatik eta dramaturgiak 

istorioaren parte izatera bultzatzen dituelako. 



 

Raúl Camino (Gasteiz) 

Antzerki Pedagogia eta 

Valladolid-eko Antzerki 

Eskolan Interpretazioko 

Diplomatura. 

Aktore bezala hainbat 

taldetan lan egin 

du;Zanguango 

Teatroa,Pikor, Panta Rhei, 

¢ŜƭƻƴŎƛƭƭƻΣ!ŎƘƛǇŜǊǊŜΧ 

Pez Limbo taldearen 

sortzaile bezala, ¿espinazo o 

callos?, Lana,Mamá Gallina, 

.ƻȄŜǊǎΧƭŀƴŜƴ ǎƻǊǘȊŀƛƭŜŀΣ 

hainbat sari eta aitorpen 

izan dituztelarik. 

Begoña Martín (Gasteiz) 

Antzerki Pedagogian Ikasketak 

egin ditu eta Interpretazioan 

Diplomatua Valladolid-eko 

Antzerki Eskolan.Eric de Bont-

ekin klowna landu du. 

Panta Rhei, Iñaki Mata, La 

bŀǾŜΧōŜȊŀƭŀƪƻ ǘŀƭŘŜŜǘŀƴ 

aktore.Bere lana Zanguango 

taldean nabarmendu da aktore 

eta sortzaile moduan, sariak 

ere jaso dituelarik. 

Pez Limbo taldearen sortzaile 

bezala, ¿espinazo o callos?, 

Lana, Mamá Gallina, Boxers, 

lanen sortzailea, hainbat sari 

eta aitorpen izan dituztelarik. 

 

 

Ainhoa Alberdi  (Zarautz) 

Aktorea,sortzailea.Psikologian 

lizentziaduna. Gorputza, 

mugimendua, energía eta 

expresioarekin erlazioa duten 

eremuen ikerketan interesa du. 

 Alproja taldeko partaide izan da 

urte askotan, bertan irakasle, 

sortzaile, aktore eta zuzendari 

lanak egin ditu.Aktore bezala 

Achiperre teatroarekin, 

Gorakadarekin etaKukubiltxo 

taldeekin lan egin du. 

Ttak teatroa konpainiaren 

sortzaile  da eta Metrokoadroka 

kolektiboko kolaboratzailea. 

Hainbat lanen sorkuntzan eta 

aktore lanetan parte hartu du; 

άIŜǊƛƻ ƘŜǊƻƛέΣ έ½ŜǊǘŀǊŀƪƻ 

ƘŜƎƻŀƪέΣέ9ƭƪŀǊǘŀǎǳƴ .ŀǎŀǘƛŀέΣ 
άDŀōǊƛŜƭŜƴ ƭŜƪǳŀέΣέaǊΦ {ŜƷƻǊŀέΧ 

 

Javier Fernández (Gasteiz) 

Txikidanik antzerkian aritua, 
Getxoko Antzerki Eskolan 
edatzen da eta bere 
ikasketak maisu 
ezberdinekin osatzen ditu. 
 
13 urtez Konpainia egonkor 
baten kidea, orain beste 
konpainiekin ere lan egin du 
eta bere aktore lana 
antzerki amateurreko 
hainbat taldeko 
zuzendaritzarekin uzartzen 
du. 
 
Sortzaile bezala dituen 
egonezinek, hainbat 
ikuskizun egin dituen bere 
konpainia sortzera 
eramaten dute, ékoma 
teatro. 

Eduardo Hernando (Gasteiz) 

Kultura ekintzailea, Araba 

Eskena eta 150gr.Arte 

Eszenikoak Merkatuan 

proiektuen bultzatzailea, 

ohiko eremutik at arte 

eszenikoen hedapena 

bilatzen dutelarik. 

Pez Limbo taldearen 

sortzailea, 2010. urtetik 

nabarmendu diren 11 

antzerki pieza sortu dituzte. 

Konpainiaren kudeatzaile 

moduan, egindako ibilbidea 

errotzen eta bide berriak 

irekitzen ahalegintzen da. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harremanetarako 
699 36 33 36 

pezlimbocreaciones@gmail.com 

www.pezlimbo.com  

 

 

Behar teknikoak oinarrizkoak dira.  

Katxearen barnean, arratsalde batean bi pase egitea legoke,160/200 

pertsonak ikusiko dutelarik, erabilgarri dauden espazioen arauera. 

 

mailto:pezlimbocreaciones@gmail.com
http://www.pezlimbo.com/

