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                       SINOPSIA 

Auzo batean, haur batzuk borrokan ari dira, pozez eta sormenez, 
beren bizitzaren gaineko boterea berreskuratzeko; haien aurka 
dagoen mundua daukate aurrez aurre. 

Gure gizartearen aniztasunari buruzko istorioak: 

maitasun ezinezkoak, gehiegi babesten gaituzten nagusiak, hiriko 
eko-aktibismoa. 

Pertsonaia horiek alaiak eta dibertigarriak dira, eta abentura bat 

biziko dute: diren bezalakoak izatearen abentura! 

Prest daude sinesten dutenaren alde amezteko.  
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          Zergatik AUZOKIDEAK   

Eginaren Eginez - Gutxitasun fisikoa duten pertsonen Arabako 

elkartearen gizarte-proiektu bat da AUZOKIDEAK. Aukera 

berdintasunaren eta pertsona 

guztien berdintasunaren alde lan egiten duen elkarte horrek 

haurrengana eta gazteengana hurbiltzeko tresna baten premia 

sumatzen zuen. 

ANTZERKIA da tresna hori. Panta Rhei 

antzerki-konpainiako sormen-

taldearekin elkartu, eta sormen 

artistiko bat eratu dugu 

herritarrak sentsibilizatzeko, 
aniztasun funtzionala ardatz 

hartuta. 

Bizikidetza-guneak bultzatu 

nahi ditugu, beste errealitate 

batzuk bizi dituzten 

pertsonak gure artean 

integra daitezen. 

Esperientzia ahaztezin honen 

bidez, beste mundu bat 

erakutsiko dugu, aniztasuna 

nagusi den mundu bat. Halaber, 

agerian jarriko dugu “Denok gara berdinak” leloa poliki-

poliki aldatzen ari dela, eta “Denok gara ezberdinak” 

bilakatzen. 
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                  NORENTZAT 

AUZOKIDEAK denontzat egina da. Haurrentzat (3º eta 6º 

mailako bitarteko eskolaumeei) eta gazteentzat ez ezik, 

haien inguruan dauden nagusientzat ere bada; hots, 

gurasoentzat eta hezkuntzan lan egiten dutenentzat. 

Hizkuntza hurbila, hainbat motatako musika, estetika 

garaikidea eta publikoarekiko harremana. Horra hor istorio 

dibertigarri eta zinez baikor honen ezaugarriak. 

Hiri-komedia honetan, txotxongiloen adierazkortasunak eta  
aktoreek 

antzezten dituzten pertsonaia 

ugariek bide ematen dute 

amets egiteko 

eskubidea 

aldarrikatzeko; 

ausardiaz, edozein 

muga fisikori eta 

emozionali aurre 

egin diezaiokegu. 

Bizi-pozak muga guzti-

guztiak hauts ditzake, bai eta 

hautsiezinak diruditenak ere, hots, guk 

geure buruari jartzen dizkiogunak.Haurrak dira 

protagonistak. Gaur egungo gizartearen aniztasuna agerian 

uzten 

digute: aniztasun funtzionala, etnikoa... 

Auzo berean bizi dira. 

Haien zoriontasuna hari batetik zintzilik dago. 

Haietako bakoitzak bere abenturak kontatuko 
dizkigu. 
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             FITXA ARTISTIKOA   

     Aktoreak – titiriteroak: Idoia Ayestarán 

Sara Susaeta 

Urtza Zuazo Ruiz 

 

Zuzendaria: Emilio Fdz de Pinedo 

Zuzendari teknikoa: Pablo Bezunartea 

  

Eszenografia: 
Panta Rhei - Verónica Werckmeister 
-José Antonio Larrrauri 

                       

                                                 Atrezzoa eta  

                         eszenografia-elementuak: 

Eduardo Fernández de Pinedo 

Idoia Ayestaran 

 

Txotxongiloak: 

La Mosquitera Producciones 

Taller Panta Rhei 

Jantzigintza: Pozo Amarillo 

Musika: Tchaikovsky. Amnis, R-D-V, Ejay Ivan 
Lac, Deff Syndicate, Dj Lohplo. 

Bertsolaria: Iñaki Viñaspre 

Koreografia: Marina Ruiz – Traspasos danza 

Gida didaktikoa: Eginaren Eginez 

Banatzailea / Ordezkaritza publikoa: Panta Rhei, Eginaren Eginez 

Koprodukzioa: Panta Rhei eta Eginaren Eginez 
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FITXA TEKNIKOA   

EZAUGARRIAK  

 IKUSKIZUNA EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ 

 ANTZOKIETAN ETA ARETOETAN EGITEKOA 

 NORENTZAT: FAMILIENTZAT. BATEZ ERE, 6 
URTETIK AURRERA. 7 URTETIK 12 URTERA 
BITARTEKO HAURRENTZAT GOMENDATUA. 

 MUNTATZE-DENBORA: 4  ORDU 

 DESMUNTATZE-DENBORA: 1 ORDU 

 IKUSKIZUNAREN IRAUPENA: 55  MIN 

GUTXIENEKO BEHARRIZANAK 

ANTZEZLEKUAREN NEURRIAK: SAKONERA: 5  METRO 

ZABALERA: 7  METRO 

GARAIERA: 3  METRO 

(GALDETU EA BESTE NEURRI BATZUETARA 
EGOKITU DAITEKEEN) INDAR-PUNTU BAT 
ALDAGELAN EDO ALDATZEKO LEKUAN 
ARGIZTAPENA: 

Potentzia: 10.000  W 

1.000  watteko 10 PC 

1.000 watteko 6 errekorte 

8  Par  64 

Dimmer digitala: 24 kanal, DMX 
irteeradunak 4 foko mugikor 
(antzerki-taldeak eramango ditu) 

SOINUA: 

Nahaste-mahai bat, hari gabeko 3 mikrofonorentzako sarrerak 
dituena. 

Antzerki-taldeak eramango ditu mikrofonoak. 

CD-irakurgailua 

1.200  watteko anplifikadorea 

Bafleak 

Beharrezkoa izanez gero, antzerki-taldeak bere soinu- eta 
argiztapenekipoa eramango du. 

Zamalanetarako eta muntatzeko/desmuntatzeko: lagun bat. 

Aretoko elektrikari bat. Makinista bat. 
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                    Sormen artistikoa: 
 

 

Zigoitiko antzerki-konpainia 

Koprodukzioa: 
  

 

                  Babesleak - Laguntzaileak: 

  

Kolaboratzailea: 

 

 

 

 


