
ilargiaren
   atzean



LABURPENA:

Ilazki, bere ama Grazianarekin bizi den 9 urteko neska bat
da. Grazianak, hitzen sorgina da eta herriko bizilagunek
kontatzen dizkioten istorioak korapilatuz, artilezko
alkandorak, txaketak, galtzerkiak...ehuntzen (josten) ditu. 

Ilazkiren pasioa egurra lantzea da. Horregatik bakar-bakarrik
igaroten duen denbora luzea, egurra zizelkatzen pasatzen
du.

Urtero, San Juan gaua iristen denean, Ilazkik ezinezkoa den
desio berbera eskatzen du. Ahizpa bat eduki nahiko luke
elkarrekin denbora pasatu eta jolastu ahal izateko.

Ilargia eta mamurroei esker Ilazkiren desioa betetzear dago.
Basoaren erdian munduan bakarrik geratu den 7 urteko
neskatxa bat topatuko du Grazianak. Hilal deitzen da eta
ahizpa, ama eta familia baten beharra dauka.

Proposamen eszeniko honetan

pertsonaien emozioak, aratzak,

libreak eta garbiak taulartzen dira.

Eszenaratze honi esker, ikusleek

(haur nahiz helduek) pertsonaiekiko

enpatia sentitu eta protagonisten

mundu emozionalarekin bat egiten

dute.



FITXA ARTISTIKOA:

IKUSKIZUNA: ilargiaren atzean

ADINA: publiko familiarra (5 urtetik aitzina)

HIZKUNTZA: euskara/gaztelania

IRAUPENA: 55 minutu

DRAMATURGIA: Maialen Díaz (Iruñeko Udalak 
eta Nafarroako Antzerki Eskolak antolatutako 
XVIII. HAURRENDAKO  ANTZERKI TESTUEN LEHIAKETAKO testu irabazlea)

ZUZENDARIA: Virginia Cervera

ANTZEZLEAK: Izaskun Mujika, Patrizia Eneritz, Sofía Díez eta Monika Torre.

JANTZIEN ARDURADUNA: María Sagüés.

ARGAZKIGINTZA: Amelia Gurutxarri.

ESZENOGRAFIA ETA ARGIZTAPEN DISEINUA: Luz y Fer.



FITXA TEKNIKOA:

Espazio eszenikoa:

- Zabaleran 7 metro eta luzeeran 7 metroko espazioa.
- Agertokiko hagak gutxienez 4,5 metroko altueran.
- kaja beltza.

Soinua:

- Antzokira egokitutako P.A. sistema bat.
- Eszenatokiko bi monitore.
- Kontrol-mahaia, bi sarrera estereo eta bi AUX post-faderrekin gutxienez.

Argia:

- Dmx seinalea. Kontrolean eta eszenatokian.
- 2kw-ko 42 zirkuitu.
- Kw 1eko 22 PC, gutxienez 4 bisera dituztenak.
- 23 PAR 64/12 CP62 eta 11 CP61.
- 3 Errekorte, haietako bat irisarekin.
- Kaleak egiteko 5 estruktura, 1,45 metrokoak gutxienez.

Taldeak eramaten duen materiala:
- Filtroak

- Led fokoak 18 x 8RGBW
- Led mugikorra

Bestelakoak:

Muntaia:                          Langile teknikoak:
- Deskargatzeko 30 min. - Muntaia eta desmuntaia egiteko:
- 5 orduko muntaia. tekniko bat argiak, soinuan eta

eszenatokian laguntzen.
Desmuntaia:            
- Kargatzeko 30 min               Aldagelak:                         
- 45 min desmuntaia egiteko. - 4 pertsonentzako aldagela,

komuna, dutxa, ispiluak eta
plantxarekin. Ura.

2 plaza parking

Fitxa honek baldintza idealak

aurkezten ditu. Antzokiko

teknikariarekin adostu
ta

moldatu daitezke baldintzak.



"Bete-beteko ilargia izan genuen larunbatean Iruñean Antzerki Eskolara
Ilargiaren atzean lana ikustera hurbildu ginenok. Maialen Diazek testu
zoragarra idatzi zuen eta Sofía Díez, Patrizia Eneritz, Izaskun Mujika eta
Monika Torre antzezleek airean eraman gintuzten, Virginia Cerveraren
zuzendaritzapean. Lurraren dardarizoak bihotzean atxikirik genituela iritsi
ginen leku magiko eta misteriotsu hartara eta han aurkitu genituen, maitasuna
eta jeloskeria, barrak eta negarrak, musika eta dantza, jolasa eta erronka,
ama-alabak, ahizpak eta natura, ohiana, gaueko, mamurro...guztiak ilargiaren
argi-itzaletan. Lagun talde bat abiatu ginen antzokitik eta hango argiak piztu
orduko, txalo zaparrada jotzen genuelarik, guztiak haurride sentitu ginen. Ez
galdu Malaspulgas konpoiniaren produkzio berria, izan ere, gizonaren urrats
beti garrantzitsuen arrastorik ez bait da sumatzen ilargi horren atzean."

Asis Arbide Camps (euskara irakslea eta itzultzailea).

I kus le batzuen i r i tz iz . . .

"Atzo hainbeste gozatu nuen

antzokian!! Istorio xarmangarri baten

bidez gai sakona lantzen da

hainbesteko maitasunarekin... Zuen

lan bikaina, non gozatu, irri edota

negar egin...maila askotan oso

interesgarria izan zen (...)

Guzti honekin zuen lana eskertu nahi

dizuet. Ea antzezpen hau ume edota

haur gehiagok ikusteko aukera duten."

Cristina Mata (Ama, lehen

hezkuntzako irakaslea eta hezitzailea)



Kontaktua:
malaspulgasteatro@gmail.com

630976977
626529576


