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Kaleko Antzerki & Arteen Jailadia

HEMENGO BAZKIDEA DA:LAGUNTZAILEAK:

BILBAO

BABESLEAK:ANTOLATZAILEA:



EKAINA

ASTELEHENA 26

17:00 
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

17:45
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

ORGANIK (Euskal Herria) Irrintzi (17’) 

18:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

CIRQUE CONTENT POUR PEU (Frantzia) Entre le Zist et le Geste (40’)

18:45
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

APOKELLEN MARIONETAS (Txile) Sinopsis de un Sueño (25´)

19:15
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

QUIGNON SUR RUE (Frantzia) Pizza participative (2 h. 30’) 

19:30
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (Frantzia) Petites histoires de cirque (60’)* 

20:00 
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

ORGANIK (Euskal Herria) Irrintzi (17’) 

20:15
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

21:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

APOKELLEN MARIONETAS (Txile) Sinopsis de un Sueño (25´)

22:30
ARRIAGA PLAZA

COMPAGNIE DE DANSE BAKHUS (Frantzia) A l’Ombre de Coré (45’)

MARTITZENA 27

17:00 
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’) 

17:45
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

APOKELLEN MARIONETAS (Txile) Sinopsis de un Sueño (25´)

18:15
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

DIKOTHOMIA CÍA. (Euskal Herria) Spazi …O (50’)

19:15
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

QUIGNON SUR RUE (Frantzia) Pizza participative (2 h. 30’) 

19:30
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (Frantzia) Petites histoires de cirque (60’)* 

19:45
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

CIRQUE CONTENT POUR PEU (Frantzia) Entre le Zist et le Geste (40’)

20:30 
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

APOKELLEN MARIONETAS (Txile) Sinopsis de un Sueño (25´)

21:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

22:30
ARRIAGA PLAZA 

MYSTICA SALVAJE (Frantzia) Fille d´Hestia (45’)



EKAINA

EGUAZTENA 28

12:00 
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

LES FRELOTS (Frantzia) La camelote (45’)

17:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’) 

17:45
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

H.M.G. CIE. (Frantzia) 3D (30’)

18:30
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

APOKELLEN MARIONETAS (Txile) Sinopsis de un Sueño (25´)

19:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

QUIGNON SUR RUE (Frantzia) Pizza participative (2 h. 30’) 

19:30 
CASILDA ITURRIZAR PARKEA 

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (Frantzia) Petites histoires de cirque (60’)*

20:00
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

H.M.G. CIE. (Frantzia) 3D (30’)

20:45
CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

FARRA FANFARRA (Portugal) Farra Sutra (45’)

22:30
ARRIAGA PLAZA 

COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Katalunia) inTarsi (60’)

EGUENA 29

12:00 
AREATZA

H.M.G. CIE. (Frantzia) 3D (30’)

18:00
AREATZA 

HURyCAN (Madril) Te odiero (13´) 

18:15
AREATZA – PLAZA BARRIA 

HORTZMUGA (Euskal Herria) Femmes (60’) 

19:00
ARRIAGA PLAZA 

ÉCLATS DE ROCK (Frantzia) Ma bête noire  (40´) 

19:00
EPALTZA KALEA (Frantziako Institutuaren ondoan) 

DARAOMAÏ CIE. (Frantzia) TiraVol (40’) 

19:45 
 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

LES FRELOTS (Frantzia) La camelote (45’)

20:30
PLAZA BARRIA 

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Katalunia) Náufragos (60’)

21:30
AREATZA 

HURyCAN (Madril) Je Te Haime (25´) 

22:00
 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

KARL STETS (Danimarka) Cuerdo (55’)

23:00
ARRIAGA PLAZA  

ÉCLATS DE ROCK (Frantzia) Ma bête noire  (40´) 

24:00
AREATZAKO KAIA 

CÃO À CHUVA + PROJETO EZ (Portugal) Vincent  (45´)



* Sarrerak 3€

Sarrerak eta gonbidapenak Areatzako informazio bulegoan 
ekainaren 26tik 28ra (11:30 - 14:00 / 16:30 - 20:30)

BARIKUA 30

12:00 
AREATZA 

LES FRELOTS (Frantzia) La camelote (45’)

18:00
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

EVA GUERRERO (Euskal Herria) El fin de las cosas (18´)

18:15
AREATZA

GODOT (Portugal) Lullaby (45´) 

19:00
AREATZAKO KAIA 

DARAOMAÏ CIE. (Frantzia) TiraVol (40’) 

19:45
 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN 

LES FRELOTS (Frantzia) La camelote (45’)

20:30 
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

EVA GUERRERO (Euskal Herria) El fin de las cosas (18´)

20:45
PLAZA BARRIA

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Katalunia) Náufragos (60’)

21:45
AREATZA 

DUO BONITO (Frantzia)  Chansons à risques (75´) 

23:00
AREATZAKO KAIA 

DARAOMAÏ CIE. (Frantzia) TiraVol (40’) 

24:00
AREATZA

GODOT (Portugal) Lullaby (45´) 

ZAPATUA 1

12:00 
 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria) Baldin bada (45´) 

18:00
PLAZA BARRIA

CIRCLE OF TWO (Britania Handia) Dodo’s dream (50´)

19:00
AREATZAKO KAIA 

(RÊVE)2 CIE. (Frantzia) Impact (40´)

19:45
 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria) Baldin bada (45´) 

20:30
AREATZA 

DUO BONITO (Frantzia)  Chansons à risques (75´) 

21:45 
PLAZA BARRIA

CIRCLE OF TWO (Britania Handia) Dodo’s dream (50´)

22:45
AREATZAKO KAIA 

(RÊVE)2 CIE. (Frantzia) Impact (40´)

23:00
ARRIAGA  PLAZA

BIVOUAC CIE. (Frantzia) A Corps Perdus (50´)

24:00
AREATZAKO KAIA – AREATZA

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria) Su à feu (50´)

UZTAILA
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ZAPATUA 1 23:00 UZTAILA ARRIAGA PLAZA

BIVOUAC CIE. (Frantzia) 
“A corps perdus” – Zirkua/Dantza (50 min.). Adin guztietako ikusleentzat. 

Pertsonaiak espazio mugatu batera bultzatuak dira eta espazio horretatik 
ezin dira atera. Euren ahalmen guztia esploratzen eta euren mugak 
gainditzen saiatuko dira; eta hori espazio mugatu hori, formei eta formek 
ekar dezaketenari dagokienez, mugagabe bihurtzeko. Norbanakoen eta 
taldearen misioen artean, indar guztiak azalduko dituzte grabitatearen 
legeak eta egon daitezkeen muga guztiak apurtzeko. Aktorea zein 
ikuslea izan, mugimendua sufritu nahiz hari aurrea hartu, pertsonaiak 
euren espazioaz jabetuko dira eta istorio komuna idatziko dute, gorputz 
bakarra bailiran. ASTELEHENA 26 18:45 / 21:00

EKAINA CASILDA ITURRIZAR 
PARKEA  MARTITZENA 27 17:45 / 20:30

EGUAZTENA 28 18:30

Txotxongilolari autodidakta honek orain dela hamabost urte ikerketa-
proiektu bat hasi zuen. Horren oinarriak bi ziren: alde batetik, txotxongiloa 
antzerki-arloko adierazpide moduan berreskuratzeko nahia; eta, bestetik, 
material birziklatuen erabilera. “Sinopsis de un sueño” gurpil biren 
gaineko ikuskizuna da, gurpilen gaineko agertoki txikia, ikusleak dauden 
lekuan gelditzen dena sorpresaz beteriko kontzertu bat eskaintzeko.

APOKELLEN MARIONETAS (Txile) 
“Sinopsis de un sueño” – Txotxongiloak  (25 min.). 6 urtetik gorakoentzat.

Lanen informazioa konpainien ordena alfabetikoaren arabera antolatua

www.bivouaccie.com

www.apokellen.blogspot.com.es
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EGUENA 29 24:00 EKAINA AREATZAKO KAIA

CÃO A CHUVA  + PROJETO EZ  (Portugal) 
“Vincent” – Clowna a  (45 min.). 6 urtetik gorakoentzat. 

Vincent performancea da. Horretan aurrez aurre agertzen dira, batetik, 
pertsonaia baten bizitza artifizial eta mekanizatua eta, bestetik, pertsonaia 
horren lehenengo egoera primitiboa, gure Vincent egungo egoera 
sozialaren jakitun izan barik. Inspirazio-iturria Frankensteinen unibertsoa 
izan da eta proiektuak nolabaiteko estetika punka du. Oraingo garaietako 
pailazoa, musika zuzenean eta eszenografia aktiboaren eraikuntza eta 
manipulazioa uztartzen ditu proiektuak. Ezinezkoa da pertsonaiak zer 
egingo duen jakitea, interaktiboa, probokatzailea eta harrigarria da. 
Horra hor zenbait hitz, ikuskizun honen azalpena egiteko gako direnak.

Erlojuak hamabiak jotzean magia hasten da eta panpin batek 
bizia hartzen du… Besteak beste, Pigmalionen mitoan eta E.T.A. 
Hoffmannen ipuinetan inspiratuta, ikuskizun hau pantomima 
poetikoa da, zirkua, antzerkia eta txotxongiloak uztartzen dituena. 
Ezinezko maitasun baten istorioa kontatzen digu, Bambolina izeneko 
panpin mekanikoaren eta haren fabrikatzaile Dodoren artekoa. 
Ikuskizun mutu honek izaera unibertsala du.

CIRCLE OF TWO (Britania Handia) 
“Dodo´s Dream” – Antzerkia / Zirkua / Txotxongiloak (50 min.).   
Adin guztietako ikusleentzat.

ZAPATUA 1 18:00 / 21:45 UZTAILA PLAZA BARRIA

www.youtube.com/watch?v=JGW2o880c-k www.circleoftwo.com
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Antzeman eta irudikatzen dugunaren arteko jolas bisuala. Mickaël 
Six koreografoak eta Sami Loviat-Tapie dantzariak unibertso 
poetikoa sortu dute ikuskizun honetan. Ikusleak begiak non pausatu 
zalantza egingo du itzalek eta proiektatuko irudiek gain hartuta. 
Edertasun bisual handiko koreografia da, dantza garaikidea eta hip-
hopa nahasten dituena. Nazioarteko hainbat antzoki eta jaialditan 
erakutsi, eta harrera beroa jaso du piezak.

COMPAGNIE DE DANSE BAKHUS (Frantzia)  
“A l´Ombre de Coré”– Dantza (45 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

ASTELEHENA 26 22:30 EKAINA ARRIAGA PLAZA

CIRQUE CONTENT POUR PEU (Frantzia) 
“Entre le Zist et le Geste” – Zirkua  (40 min.). 5 urtetik gorakoentzat.

Oreka akrobatikoen ikuskizuna, umorez jantzia, genero burleskoan 
eta zinema mutuan inspiratua. Zirkuko artista bi agertokian, oreka 
akrobatikoak egiteko prest, baina ondo prestatutako sekuentzian 
zalantza bat planteatzen da eta hortik gaizki ulertzeak, bata 
bestearen ostean, errenkan. Eta orduan ikuskizun zoro bilakatuko 
da apurka-apurka.

ASTELEHENA 26 18:00
EKAINA  CASILDA ITURRIZAR 

PARKEA  MARTITZENA 27 19:45

CASILDA ITURRIZAR PARKEA  

www.contentpourpeu.fr 

www.compagnie-de-danse.fr 
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COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Katalunia) 
“inTarsi” – Zirkua (60 min.). 6 urtetik gorakoentzat.

Lau akrobatak, balentria eta zoramenaren artean, bizitzaren zatiek 
osatutako unibertso batera garamatzate. Bakardadea, partekatzea 
eta bizikidetza bidaia baten zati dira, dantzaren, antzerki fisikoaren 
eta, batez ere, zirkuaren arteen bidez ebokatutako bidaia baten 
zati dira. Zirkuaren arte horien artean joko akrobatikoak, bankina, 
mini-tranpa eta baskula daude. Umore samurra beti agerian, 
lau pertsonaiek metamorfosi iraunkorrean dauden elementu 
eszenografikoen bidez ikertu egingo dute.

EGUAZTENA 28 22:30 EKAINA ARRIAGA PLAZA

Horra hor biak akrobatika berri batean buru-belarri, pertika 
txinatarraren, funanbulismoaren eta akrodantzaren arteko mugari 
kontra eginez. Poesiez eta umorez beteriko ikuskizun honek 
aireko unibertso batera garamatza. Hor zirkuaren arteak, dantza 
eta musika nahastu egiten dira kadentzia gozo eta ausart baten 
erritmoaz. TiraVoL bidaia baten narrazioa da, topaketa batena, 
kultura biren arteko elkarrizketa baten narrazioa eta aniztasunari 
eskainitako oda.

DARAOMAÏ CIE. (Frantzia) 
“TiraVol” – Zirkua / Dantza (40 min.). 4 urtetik gorakoentzat.

EGUENA 29 19:00
EKAINA

EPALTZA KALEA

BARIKUA 30 19:00 / 23:00 AREATZAKO KAIA

www.circoeia.com  

www.daraomai.com  
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DIKOTHOMIA CÍA. (Euskal Herria) 
“Spazio…O” – Zirkua  (50 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

Etorkizuneko pertsonaia bitxiek kalea inbaditu eta eraldatzen dute. 
Kalea zena erritual modernoek eguneroko bizitzaren keinuak 
integratzen dituzten leku bilakatzen da, eta munduko hainbat 
lekutako erritmo eta su primitiboak uztartzen dituzte horretarako. 
Danborrak, dantza eta sua. “Deabru Beltzak” konpainiak 20 urte 
bete ditu, eta beste behin ere, bere estilo paregabearen erakustaldia 
egiten du, ikusleei gonbidapen bat luzatuz kalea erritmo, argi, bizi, 
magia eta magnetismoz beteriko jai bilakatzeko.

Spazi...O gaur egungo zirkuko ikuskizuna da, non pertsonaiek 
beren bizipenak islatzen baitituzte bikote baten mugimenduarekin, 
orekarekin, objektuen manipulazioarekin eta aireko teknikekin. 
Unibertso horretan zirkua eta hizkuntza batu egiten dira eta istorio 
xume eta erakargarri bat sortzen dute.

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria)  
“Su à feu”– Musika / Kale-antzerkia  (50 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

MARTITZENA 27 18:15 EKAINA CASILDA ITURRIZAR PARKEAZAPATUA 1 24:00 UZTAILA AREATZAKO KAIA - 
AREATZA

www.deabrubeltzak.com 
www.dikothomia.net 
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ÉCLATS DE ROCK (Frantzia) 
“Ma bête noire” – Dantza / Antzerkia (40 min.). Adin guztietako ikusleentzat. 

Duo Bonito musikari, kantari eta pailazo bi dira, frantsesezko, 
ingelesezko eta espainierazko kanten errezitaldia eskaintzen 
dutena, eszenaratze burlesko batean. Emakumeak music halla, 
gizonak, bizitza maite ditu. Haren lekua eszenatokian dago, non eta 
orkestra-gizona dagoen lekuan. Ikuskizun freskoa, dibertigarria eta 
benetan hunkigarria.

Zaldi bat eta gizon bat kaiola batean. Txori-kaiola erraldoia, larru 
zaharkituzko sofa bat arearen gainean. Koreografiak animalia 
dantzari gisa aurkezten du; eta ez ondo trebatutako zaldi ezin 
hobearen eta zeharo kontrolatuaren moduan. 

DUO BONITO (Frantzia) 
“Chansons à risques”– Musika / Clowna  (75 min.). 8 urtetik gorakoentzat.

EGUENA 29 19:00 / 23:00 EKAINA ARRIAGA PLAZA

BARIKUA 30 21:45 EKAINA
AREATZA

ZAPATUA 1 20:30 UZTAILA

www.duobonito.fr/ 

www.mabetenoire.fr 
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FARRA FANFARRA (Portugal) 
“Farra Sutra” – Musika ibiltaria  (45 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

Dantza garaikidearen ikuskizuna, erlazionatzeko dugun moduaren 
inguruan dabilena. Hor agertzen dira hartzen ditugun erabakiak 
eta horrek ondoan ditugun pertsonengan duten eragina. Ekintzaz, 
erreakzioaz eta ekintzarik ezaz ari da, inertziaz, ahultasunez, erritmoa 
galtzeaz eta abarrez. Kontrolik ezaz, animaliek berezkoa dutenaz, 
matematikoaz, probabilitateez, ausaz ari da. Isiltzen dugunaren eta 
egiten dugunaren arteko mugaz hitz egiten digu ikuskizunak.

Taldea zenbait musikari eta animatzaile portugaldarrek osatuta dago. Horiek 
euforia kolektiboan eta energia positiboen transmisioan espezialitate maila 
altukoak dira. Horretarako musika akustikoa eta haize eta perkusio musika-
tresnen botereaz baliatzen dira. Erritmoaren indarra eta zirku saio bariatuak 
konbinaturik, gertaera apartak eta aldez aurretik asma ezinezkoak dira Farra 
Fanfarraren emanaldi guzti-guztiak. 2016an Haizetara izeneko banden eta 
kaleko musikaren nazioarteko lehiaketako irabazleak izan ziren. 

EVA GUERRERO (Euskal Herria) 
“El fin de las cosas” – Dantza (18 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

BARIKUA 30 18:00 / 20:30 EKAINA LATERAL TEATRO ARRIAGA

ASTELEHENA 26 17:00 / 20:15

EKAINA CASILDA ITURRIZAR 
PARKEAMARTITZENA 27 17:00 / 21:00

EGUAZTENA 28 17:00 / 20:45

www.dooscolectivo.es/ 

www.youtube.com/watch?v=5MUaBMMspQYProiektu irabazlea KARRIKAN Plataforma 
lehenengo laguntza deialdiaren barruan.
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H.M.G. CIE. (Frantzia) 
“3D” – Zirkua (30 min.). 4 urtetik gorakoentzat.

3D objektua da. Gizakien tamaina du, gorputzaren luzapena da, 
mugimenduaren jokoan aritzeko protesia. Izen hori duen obrak 
3 konfigurazio ditu 3 dimentsioko espazio batean. Soinuaren 
mugimenduei esker egiten dira egoerak: kraska egiten du, 
zalantzan dago, erritmoa ematen du, dar-dar egiten du. Hemen 
funtsezkoena soinua da. Zirku-egitura bitxi honen joko akrobatikoa 
ikusleengandik hurbil burutu behar da, materiarekin, espazioarekin 
eta bestearekin harreman ludikoa izateko.

EGUAZTENA 28 17:45 / 20:00
EKAINA

CASILDA ITURRIZAR PARKEA

EGUENA 29 12:00 AREATZA

Lullaby ikuskizun interaktiboa da, clowna, mimoa eta bat-
batekotasuneko antzerkia uztartzen dituena. Ikuskizun dinamikoa, 
ikusleen zuzeneko parte-hartzea duena, dibertigarria eta 
zirikatzailea, clownaren eta ikuslearen arteko transgresioan bat-
batekotasunarentzat lekua duena. Abentura honetan, ikusle guztiak 
irteten dira barren bila, konplizitate eta emozioaren bila, giro 
poetikoan murgiltzeko joko-mundu bateranzko bidean; eta musika 
zuzenean dagoela. 

GODOT (Portugal) 
“Lullaby” – Mimo / Clowna  (45 min.). 6 urtetik gorakoentzat. 

BARIKUA 30 18:15 / 24:00 EKAINA AREATZA

www.petits-lutins-et-compagnies.fr/cie-henry-mary-g.html
www.youtube.com/watch?v=aFxRLDbQEjg
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HORTZMUGA (Euskal Herria) 
“Femmes” – kale-antzerki ibiltaria (60 min). Adin guztietako ikusleentzat.

Neoaktibista sozial bilakatu diren atso batzuen aldarrikapen-
kantua da Femmes, aldarrikapen politikoki ezegokia; umorean 
oinarritua, bizi/borroka/protesta egiteko modu berri bilakatu 
baitute probokazioa. Kale-ikuskizun ibiltaria da, testurik gabea, eta 
kalean zein espazio publikoetan esku hartzeko pentsatua dago, 
publikoaren parte-hartze aktiboa bilatuz. 

EGUENA 29 18:15 EKAINA AREATZA / PLAZA BARRIA

Astiro, pausoak ematera ausartu eta nire espazioan sartzen zara... 
joko erradikal bat pizten duzu. Azkenean, batek oina jarri beharko du 
hor eta zulo sakonera eroriko gara, elezaharren eta errealitatearen 
mugara, baldartasunen, beren mugak zalantzan jartzen dituzten 
gorputzen, borrokan ari diren egoen eta samurtasun bortitzaren 
ipuinean. Sakonean geratu eta mundua eraldatzen saiatzea eta 
norbere burua goitik behera norgehiagoka eszenikoaren bidez 
aldatzea da.

HURyCAN (Madril)  
“Te odiero” – Dantza (13 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

EGUENA 29 18:00 EKAINA AREATZA

www.hurycan.comwww.hortzmuga.com
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Gizon bat katamarrean ari da maleta bat bizkarrean daramala. 
Hortik 55 minutuko ikuskizuna aterako du, elementu gutxi 
batzuekin. Soka bat malabareak egiteko, sugegorria bailitzan 
portatzen dena. Arrain txikia ia bizia. Fakirren ikuskizuna egiteko 
sagu-arteak. Zirku eta dantzako elementuekin, objektuak 
manipulatuz eta txotxongiloekin, Cuerdo izeneko piezan Stetsek 
ikusleak gidatuko ditu pailazoaren jolas arina eta beldurrezko film 
baten tentsioa konbinatzen dituen ikuskizunean barrena. 

KARL STETS (Danimarka)  
“Cuerdo” – Zirkua / Objektuen antzerkia (55 min.). 5 urtetik gorakoentzat.

EGUENA 29 22:00 EKAINA ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

HURyCAN (Madril)  
“Je Te Haime” – Dantza (25 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

Je Te Haime hausnarketa fisikoa da beste pertsona batekin 
partekatzeari eta aurrera egiten saiatzeari buruz. Harremanen 
kimika aurrez aurre dugula, topaketa organikoak, esteka ausartak 
eta ausazko loturak tartean. Eztabaida bat da, noraezean, gure 
egokitzapenen eta gure ezberdintasunen artean, doiketen bila. 
Akordiorik eza harmonia egina eta batasuna adostasunik eza egina 
dira ikuskizunean kontatzen direnak.

EGUENA 29 21:30 EKAINA AREATZA / PLAZA BARRIA

www.youtube.com/watch?v=UvF_Z80nJzY www.hurycan.com
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Irudimen handiko sormen-lan honetan zirkua, musika, txotxongiloak eta 
objektuen antzerkia konbinatzen dira. Amore emango ez duen tresnen 
egile baten poetika, aurpegirik gabeko txotxongilolari abila eta haren 
lau besoak istorio samurrak eta ederrak kontatzen. Bere sorkariekin 
maiteminduta dago irudimen handiko asmatzailea. Zirku garaikideko 
istorio txikia, sakontasun historiko handia eskaintzen duena. Imajinazio 
eta asmamen handiko ikuskizun poetikoa.

LE CIRQUE DANS LES ÉTOILES (Frantzia) 
“Petites histoires de cirque”– Zirkua (60 min.). 3 urtetik gorakoentzat.

ASTELEHENA 26

19:30 EKAINA CASILDA ITURRIZAR 
PARKEAMARTITZENA 27

EGUAZTENA 28

LA INDUSTRIAL TEATRERA (Katalunia)  
“Náufragos”– Clowna  / Zirkua / Kale-antzerkia (60 min.).  
 Adin guztietako ikusleentzat.

Uharte txikia plazaren erdian, arrantzan eta mezuak partekatzen ari 
diren bi naufragorekin. Edozertaz barre egite hori, hauskortasunaz 
nahiz eguneroko naufragioez. Espazio obalatuan kokatzen da 
“Náufragos”, eta ikusle eta protagonista den publikoak inguratzen 
du. Espazio handi eta aldi berean gordea, eta bertan beste naufrago 
batzuk bilatuko dituzte bi clownek. Inoiz naufrago sentitu diren 
bidaiarientzako omenaldia. Bizitza naufragio txikiz osatzen delako.

EGUENA 29 20:30
EKAINA PLAZA BARRIA

BARIKUA 30 20:45

www.lecirquedanslesetoiles.fr

www.industrialteatrera.com
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Performancearen eta erritualaren arteko mugan jokoan, ikuskizun hau 
ipuin musikala da, keinuz eta argiz egina. Mundu guztiko ohitura eta 
legendetan oinarrituta. Jendetzak osatutako biribilaren erdian, zur-zati 
biren igurtziketak lehenengo txinparta sortuko dute. Gero, gorputzen 
dantzak bat egingo du sugarren dantzarekin; ahotsa eta biolontxeloa 
nahastuko dira eta hitzik gabe agerian utziko digute emakume baten 
bidaia iniziatiko bat, iluntasunetik argira doan bidaia.

MYSTICA SALVAJE (Frantzia)  
“Fille d’Hestia” – Su-ikuskizuna (45 min.). 5 urtetik gorakoentzat.

MARTITZENA 27 22:30 EKAINA ARRIAGA PLAZA

LES FRELOTS (Frantzia)  
“La camelote” – Musika  (45 min.). 7 urtetik gorakoentzat.

Hurbildu jaun-andreok eta ikusi bertatik bertara LA CAMELOTEren 
objektu-bilduma aparta. Objektu bitxi eta eder hauek guztiak kanta 
frantseseko artista handienak izan dira: Charles Treneten canotierra, 
Jacques Brelek Madeleine-i eskaini nahi zion lore-sorta, Aznavourren 
amak mesanotxean zuen lanpara eta beste altxor asko. Irribarre baten 
truke, kantak eta pasadizo harrigarriak emango dizkizuegu.

EGUAZTENA 28 12:00

EKAINA

CASILDA ITURRIZAR PARKEA

EGUENA 29 19:45 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

BARIKUA 30 12:00 / 19:45 AREATZA / ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

www.mysticasalvaje.com/

www.lesfrelots.fr 
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ORGANIK (Euskal Herria)  
“Irrintzi” – Dantza (17 min.). Adin guztietako ikusleentzat

“Irrintzi” garrasi karrankari, ozen eta luzea da, hats bakarrekoa, 
euskaldunek poza erakusteko botatzen dutena. Bat-bateko garrasi 
askatzailea, oraindik ere, erromeria, jai eta poz adierazpenetan 
entzun daitekeena, entzulearengan enpatia eta zirrara sortuz. Beren 
azken lan honetan, dantza, antzerkia, musika eta umorea nahasten 
dituzte Organik-ekoek, eta artikulazioetan arazoak izanik mugitzen 
diren bi atso aurkezten dituzte. Atsoek gaztaroa oroitu, eta une batez, 
iragan hartara itzultzea lortzen dute, alai eta pozik, irrintziaren musika 
oihartzun horiei esker.

ASTELEHENA 26 17:45 / 20:00 EKAINA CASILDA ITURRIZAR PARKEA

Pertsonaiak partekatzen duten grinaren inguruan biltzen dira; hau da, 
ogiaren inguruan. Konpainiak labe ibiltari bat egin zuen eta kaleko 
jaialdietara joaten da. Bizitzaren antzerkia kaleko jatetxe bilatzen dute. 
Usaina da esperientziaren abiapuntua. Horrela bada, ireki baino ordubete 
lehenago labea berotzen hasten da lehenengo, kantatzen ari direla pizza 
egiten ari diren sukaldari antzezleen bista atsegina dator gero eta, azkenean, 
show afari bat dago eta horretan entzuleek soinu-banda aukera dezakete.

QUIGNON SUR RUE (Frantzia)  
“Pizza participative” – Kale-antzerkia (2 ordu. 30 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

ASTELEHENA 26
19:15

EKAINA CASILDA ITURRIZAR 
PARKEAMARTITZENA 27

EGUAZTENA 28 19:00

www.quignonsurrue.blogspot.com.es

www.organikdantza.com
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SHAKTI OLAIZOLA (Euskal Herria) 
“Baldin bada” – Zirkua / Antzerkia (45 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

Margolari eta musikari baten erokeriak eta zentzugabekeriak ikusiko 
ditugu gertutik. Margolari bitxi honentzat margotzeko ekintza sinplea 
izugarrizko abentura izan daiteke. 
Aho zabalik utziko zaituen zirku, antzerki, musika eta pintura 
konbinazioa. Kontorsioa, akrobazia, dantza eta antzerkia bi pertsonaia 
samur hauen bihurrikeriak eta abenturak kontatzeko.

ZAPATUA 1 12:00 / 19:45 UZTAILA ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOANZAPATUA 1 19:00 / 22:45 UZTAILA AREATZAKO KAIA

Zirkuaren arteekiko leialak izan arren, konpainiak bide orijinalak 
bilatu ditu ikusleak erakartzeko eta zirkuari lotuta uzteko. Besteak 
beste, baskula, barra errusiarra, porte akrobatikoak,… puntako 
teknika akrobatikoa eta lan koreografiko kolektiboa uztartzen ditu 
proposamen honek. Impact masa organikoa da, betiereko desoreka 
batean mugitzen dena. Koreografia ausarta da eta eszenaratzeak 
lekua uzten dio antzezle bakoitzari.

(RÊVE)2 CIE. (Frantzia)
“Impact” – Zirkua / Dantza (40 min.). Adin guztietako ikusleentzat.

www.reve2.com www.shaktiolaizola.com 


