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BABES ETA HIGIENE NEURRIAK
Segurtasuna eta osasuna babesteko helburuz, bai publikoarenak, bai kultur jardueran lan 
egiten duten pertsonenak, emanaldi guztiak babes eta higiene neurri hauek betez egingo dira:

MASKARA: Ezinbestekoa da maskara erabiltzea espazioan sartzean eta irtetean, eta 
emanaldiak ikustean. Ikuskizunera datozen pertsonek euren maskara ekarri behar dute etxetik.

ESKUAK GARBITZEA: Sartzean, nahitaezkoa da eskuak gel hidroalkoholikoz garbitzea. 
Bertan eskainiko da.

INFORMAZIOA WEB-ORRIAN: Gomendatzen dugu bilbaokultura.eus web-orria 
kontsultatzea, une bakoitzean indarrean dauden babes eta higiene neurriak jakiteko. Web-
orri horretan, halaber, programazioan aldaketarik badago, bertan jakinaraziko da.

KALEKO IKUSKIZUNETAN
1. ESPAZIO ETA EDUKIERA MUGATUAK. Antzezpena egingo den espazioa mugatu egingo 
da. Espazio horren araberako ikusle kopurua bakarrik baimenduko da.

2. AULKIAK. Jendeak eserita ikusi beharko du ikuskizuna. Aulkien arteko distantzia 1,5 
metrokoa izango da, familia-taldeetan izan ezik.

3. JENDEA NOLA SARTUKO DEN: Ikuskizunak doakoak dira. Eserlekuak jendea heldu 
ahala esleituko dira. Ikuskizuna hasi baino 15 minutu lehenago hasiko da jendea esparruan 
sartzen. Pertsonen artean 1,5 metroko segurtasun tartea bermatuko da. Aulkietara iristeko, 
horretarako prestatutako sarrera bakarrik erabil daiteke.

4. IRTEERA: Beren-beregi prestatutako irteeretatik irtengo da jendea. Saioa amaitutakoan, 
jendea modu ordenatuan irtengo da. Irteteko txanda iritsi arte, aulkietan eserita egon 
beharko da.

HEMENGO BAZKIDEA DA:LAGUNTZAILEAK:

BABESLEAK:

WWW.BILBAOKULTURA.EUS
Bilboko Udalak antolatzen du  
Organiza el Ayuntamiento de Bilbao  
94 420 48 70 • cultura@bilbao.eus

TRAVESÍA- ZIRKUKO PIRINIOAK
Travesia Interreg lankidetza-proiektu bat 
da, Europar Batasuneko FEDER Eskualde 
Garapenerako Europar Funtsak zati batean 
finantzatzen duena, POCTEFAren bidez.



IRAILAK 

23 EGUAZTENA 

CASILDA ITURRIZAR PARKEA

17:00   MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria - Iparraldea) El mundo de 
los colores (Arratsalde osoa)

17:00  “BONI” eta JUAN PALOMO (Euskal Herria) (Arratsalde osoa) 

17:15   ELÉCTRICO 28 (Katalunia/Austria) Full House (50 min)

18:00   BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

18:15 ARRIERA (Euskal Herria) EDEN (40 min)

18:30 EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

19:00   BUCRAÀ CIRCUS (Katalunia) El gran final (60’)

19:15 BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

19:30 EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

19:45 ELÉCTRICO 28 (Katalunia/Austria) Full House (50 min)

20:30 EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

ARRIAGA PLAZA

21:15   BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

21:30 KUKAI DANTZA (Euskal Herria) Kirol legez / Fair play (40 min)

22 MARTITZENA

CASILDA ITURRIZAR PARKEA

17:00 MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria - Iparraldea) El mundo de 
los colores (Arratsalde osoa)

17:00 “BONI” eta JUAN PALOMO (Euskal Herria) (Arratsalde osoa) 

17:00   BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

17:15   ELÉCTRICO 28 (Katalunia/Austria) Full House (50 min)

18:15   ARRIERA (Euskal Herria) EDEN (40 min)

18:30   EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

18:45 BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

19:00 BUCRAÀ CIRCUS (Katalunia) El gran final (60’)

19:30   EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

19:45   ELÉCTRICO 28 (Katalunia/Austria) Full House (50 min)

20:30   EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

ARRIAGA PLAZA

21:15   BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

21:30  LEANDRE (Katalunia) Rien à dire (50’)



24 EGUENA   

CASILDA ITURRIZAR PARKEA

17:00   MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria - Iparraldea) El mundo de 
los colores (Arratsalde osoa)

17:00   “BONI” eta JUAN PALOMO (Euskal Herria) (Arratsalde osoa) 

17:15 ELÉCTRICO 28 (Katalunia/Austria) Full House (50 min)

17:30 BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

17:45   COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Katalunia) Espera (45 min)

18:30 EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

18:45   BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

19:00   ELÉCTRICO 28 (Katalunia/Austria) Full House (50 min)

19:30   EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

19:45   COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Katalunia) Espera (45 min)

20:30 EL MONO HABITADO (Euskal Herria) Benditas (20 min)

ARRIAGA PLAZA

21:15   BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

21:30  MARKELIÑE (Euskal Herria) PSIKE (60 min)

25 BARIKUA

17:45 
AREATZAKO KAIA

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

18:00
AREATZAKO KAIA 

NOM PROVISIONAL CIA (Katalunia) Qui cu qui què quina (40 min)

18:30
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN 

XAMPATITO PATO (Galizia) Só. (50 min) 

19:00 
PLAZA BARRIA

ORGANIK DANTZA – ANTZERKI (Euskal Herria) Sardina Freskue! (30 min) 

19:15
AREATZA

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

19:30 
AREATZA   

HIKA TEATROA (Euskal Herria) Tonbola (50 min) 

20:00
AREATZAKO KAIA

NOM PROVISIONAL CIA (Katalunia) Qui cu qui què quina (40 min)

20:30 
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

XAMPATITO PATO (Galizia) Só. (50 min) 

21:00
PLAZA BARRIA

YTUQUEPINTAS CIA (Katalunia) Jojo (55 min) 

21:45
ARRIAGA PLAZA

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

22:00
ARRIAGA PLAZA

MADUIXA CIA (Valentziako Erkidegoa) Mulïer (40’) 

IRAILAK 



27 DOMEKA

11:30 
AREATZA

 ERRE PRODUKZIOAK (Euskal Herria) Piraten istoiro bat (50 min)

12:30 
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

 DEABRU BELTZAK (Euskal Herria) Diberti-dantza (60 min)

17:15 
AREATZA 

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

17:30 
AREATZA 

ZANGUANGO TEATRO (Euskal Herria) Al otro lado (60 min)

18:00
AREATZAKO KAIA 

BALBÀL COMPANY (Belgika) Ninguna palabra (20 min) 

18:15 
ARRIAGA PLAZA 

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

18:30 
ARRIAGA PLAZA  

ALODEYÁ (Aragoi) Aware (60 min) 

19:30 
AREATZA

ZANGUANGO TEATRO (Euskal Herria) Al otro lado (60 min)

19:45
AREATZAKO KAIA

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

20:00 
AREATZAKO KAIA 

BALBÀL COMPANY (Belgika) Ninguna palabra (20 min) 

21:00
BIZKAIA ARETOA-UPV/EHU

LA GLO ZIRKO DANTZA KONPAINIA (Euskal Herria) Sacred (30 min) 

IRAILAK 

26 ZAPATUA   

11:30 
AREATZA

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria) Diberti-dantza (60 min)

12:30 
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

ERRE PRODUKZIOAK (Euskal Herria) Piraten istoiro bat (50 min)

17:45
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN 

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

18:00
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN 

CLAIRE DUCREUX & TONI MIRA (Katalunia) Avec le temps (30 min)

18:30 
AREATZA

*LA BALDUFA (Katalunia) Bye bye, Confetti (55 min)

19:00 
PLAZA BARRIA

DARAOMAÏ CIE (Frantzia) Corps de bois (45 min) 

20:00 
ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN 

CLAIRE DUCREUX & TONI MIRA (Katalunia) Avec le temps (30 min)

20:15 
AREATZA 

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

20:30 
AREATZA

*LA BALDUFA (Katalunia) Bye bye, Confetti (55 min)

21:00 
PLAZA BARRIA

DARAOMAÏ CIE (Frantzia) Corps de bois (45 min) 

21:45 
ARRIAGA PLAZA 

BARSANTI CIA (Euskal Herria) Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun (15 min) 

22:00
ARRIAGA PLAZA  

COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Katalunia) inTarsi (60 min) *Gonbidapena behar duen ikuskizuna. Areatzan dagoen Jaialdiko Informazio bulegoan eskuratu 
daitezke (gehienez 2, pertsona bakoitzeko) irailaren 26an (11:30-14:00 / 17:00-20:00)
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MARTITZENA 22
18:15 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

EGUAZTENA 23

ARRIERA (Euskal Herria) 
EDEN – Instalazio eszenikoa (2 ordu) eta diziplina anitzeko ikuskizuna (40 min).  
Adin guztietakoentzat.

DOMEKA 27 18:30 ARRIAGA PLAZA

ALODEYÁ (Aragoi)  
Aware – Zirkua / Dantza (60 min). Adin guztietakoentzat.

www.arriera.eu

Aware: iragankorraren edertasunaz eta garrantziaz hitz egiten digun kontzeptu japoniarra. 
Antzerkia, zirkua, dantza eta musikaren arteko topaketa. Aware-k hauskortasunarekin, 
maitasunarekin, borrokarekin, samurtasunarekin, indarrarekin, alaitasunarekin 
konektatzeko esperientzia proposatzen du. Akrodantza, orekarien soka, masta eta 
malabareak bezalako lengoaiak erabiliz aurkezten diren pertsonaien arteko erlazioen 
bidez. Musika ikuskizunaren lotura eta argumentu gisa agertzen da istorio hau sortzeko. 
Kora, txalaparta, pianoa, bateria, kalimba edo aho-harpa dituen atal eklektiko musikala.

www.alodeya.com

EDEN hitzik gabeko collage ikuskizun bat da, non objektuen antzerkia, instrumentu anitzeko musika, maskaradun 
dantza eta eszenako sorkuntza plastikoa konbinatzen diren. Sentipen sortzaile bat da, non ikusmena, soinua eta 
usaimena poesiarekin nahasten diren. Era berean, kaleko behatxuloen bilduma bat da, eta horietan barrena 
kuxkuxean ibil daiteke, paradisuaz sakon gozatzeko behar den gauza bakarra jakin-mina baita. Elkarrizketa 
planteatzen du giza irudiaren eta materialen artean, objektuaren eta ingurunearen artean. EDENen lehengaiak 
gorputza, buztina, papera, maskarak, txotxongiloak, musika-tresnak eta naturan aurkitutako elementuak dira. 
Usaina da mundu berrien sorkuntzan sartzen den beste elementuetako bat. Egurren usaina, belar freskoarena, 
ekaitzaren aurreko lurrarena, hartzeko zorian dagoen sagarrarena. EDENek tutilimundi edo mundu berrien 
xarma ere berreskuratu du, kaleko ikuskizun ibiltariak.

Proiektu irabazlea “KARRIKAN” Plataforma laugarren laguntza 
deialdiaren barruan.

“TRAVESÍA –  
ZIRKUKO PIRINIOAK”  
mugaz haraindiko proiektuaren 
barruan diruz lagundutako 
ikuskizuna

Travesia Interreg lankidetza-proiektu 
bat da, Europar Batasuneko FEDER 
Eskualde Garapenerako Europar 
Funtsak zati batean finantzatzen duena, 
POCTEFAren bidez.
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DOMEKA 27 18:00 / 20:00 AREATZAKO KAIA 

BARSANTI CIA (Euskal Herria)  
Pin, Pan, Pun, Sergio ta Erramun – Clowna (15 min). Adin guztietakoentzat.
Sergio eta Ramón istiluen aurkako bi polizia plazara bidali dituzte, bertan egiten ari diren 
botiloia saihesteko aginduarekin. Bertara iristen direnean, konturatzen dira ospatzen 
dena kaleko antzerki ikuskizun bat dela. Orduan, bat egingo dute ekitaldiarekin, oso 
antzerkizaleak baitira. Segurtasun-protokoloa (maskarak, distantzia, gelak) modu ludiko 
eta dibertigarrian azalduko dute, dena ondo atera dadin. Ikusiko dugu bi pertsonaia 
horiek nola egokitzen diren normaltasun berrira eta zertan amaitzen den ekintza 
didaktiko eta dibertigarri hau.

BALBÀL COMPANY (Belgika) 
Ninguna palabra – Zirkua (20 min). 5 urtetik gorakokoentzat.

www.balbalcompany.com

www.ciabarsanti.com

Aireko markoa, bere kokapena, erdiko puntua, bere irudimenaren oinarria 
da. Altueretan, eguneroko istorio batzuk kontatzen dituzte, emozio 
aldakorrak, askatasun- eta ihes-sentimenduak, adrenalinaz puztuak. 
Aireko akrobazien bidez, beren mundua eta ikuspuntua partekatzen dute 
publikoarekin, esekitako gorputzen egoeren laborategi bat.

MARTITZENA 22 17:00 / 18:45
CASILDA 
ITURRIZAR 
PARKEA

21:15 ARRIAGA 
PLAZAEGUAZTENA 23 18:00 / 19:15 

EGUENA 24 17:30 / 18:45 

EGUENA 25

17:45  AREATZA

19:15 ARRIAGA PLAZA

21:45 ARRIAGA PLAZA

ZAPATUA 26

17:45 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

20:15 AREATZA

21:45 ARRIAGA PLAZA

DOMEKA 27

17:15 AREATZA

18:15 ARRIAGA PLAZA

19:45 AREATZAKO KAIA 

“TRAVESÍA –  
ZIRKUKO PIRINIOAK”  
mugaz haraindiko proiektuaren 
barruan diruz lagundutako 
ikuskizuna

Travesia Interreg lankidetza-proiektu 
bat da, Europar Batasuneko FEDER 
Eskualde Garapenerako Europar 
Funtsak zati batean finantzatzen duena, 
POCTEFAren bidez.
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www.bucraacircus.com

MARTITZENA 22
19:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

EGUAZTENA 23

BUCRAÀ CIRCUS (Katalunia)
El gran final – Clowna / Antzerkia (60 min). Adin guztietakoentzat.

El Gran Final tragikomedia izateko asmoz sortu zen. Kontua bi pailazo berriz elkartzen diren 
unean hasten da. Aspaldi bereizi behar izan ziren, gerra zibil bat lehertu zela eta. Haien azken 
saioa bertan behera utzi behar izan zuten, azken ekitaldi handia zetorren unean bertan, 
gerragatik. Gatazka haren erdian, bakoitzak bere bidea hartu zuen, eta geroztik ez zuten 
elkarren berririk. 
Orain, 30 urte igaro ondoren, milaka urrats egin ondoren, aurrera ateratzeko eguneroko 
borrokaren ondoren, eta gorputza onenak emanda dutenean, zer eta, berriz elkartu dira, 
eta beren “Amaiera handia” bukatzea erabaki dute. Munduan den lanbiderik eder eta 
eskuzabalenetako bati eskainitako omenaldia da ikuskizun hau, pailazoari, alegia. Sentitu, 
ikuslearekiko elkarrizketa sortzeko emozioetatik, hitzak sobran direla. Imaginario kolektibo bat 
da, garai guztietako pailazoek gure oroimenean utzi digutena.

“Boni” eta Juan Palomo kale-animatzaileak dira. Informazio-gunea ere badira, 
eta euren postuetatik hurbil pasatzen den pertsona bakoitzarekin zuzeneko 
eta hurbileko harremana sortzen dute, bezeroaren eta publikoaren arteko lerro 
mehe horretan jostatzen. “Al barqui, barqui, barqui” aldarriarekin, “Boni” bere 
bonboarekin joango da eta bere erruleta biratuko du, barkillo-kopuru egokia 
ateratzeko, dena clown dosi on batekin. Juan Palomok, bestetik, bere krispeta-
postutik, publikoa gozaraziko du krispetarik gozoenak dastatzeko eta erosteko 
eskainiz, zirkuarekin eta umore handiarekin onduak, gatz puntu justuarekin.

“BONI” eta JUAN PALOMO (Euskal Herria) 
Clowna - Zirkua (4 ordu). Adin guztietakoentzat. 

MARTITZENA 22
EGUAZTENA 23
EGUENA 24

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEA
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COMPAÑÍA DE CIRCO « eia » (Katalunia)  
inTarsi – Zirkua (60 min). 6 urtetik gorakoentzat. 

ZAPATUA 26 22:00 ARRIAGA PLAZAZAPATUA 26 18:00 / 20:00 ARRIAGA ANTZOKIAREN 
ALBOAN

CLAIRE DUCREUX & TONI MIRA (Katalunia)  
Avec le temps – Dantza / Antzerki bisuala (30 min). Adin guztietakoentzat.

www.claireducreux.com
www.circoeia.com

Duela gutxi itsua da neska. Ahal duen bezala, berarekin dago mutila. 
Samurtasuna, konfiantza eta umorea, berak ikusten ez duen eta biek ikusten 
ikasi behar duten mundu honetan aurrera egiten ikasteko. Denbora errutinen 
eta oroitzapenen artean igarotzen da, tristuraren eta alaitasunaren artean 
dantzatuz. Bakarlari bat bikote bihurtua, itsu-itsuan egin beharreko bidaia 
hau edo gidatzen eta babesten duen konplizeari, eta aldi berean tekniko, 
lagun eta aingeru den bati esker.

Egitura txiki batzuk, tranpolin bat, baskula bat eta lau gizon… Lau akrobata 
elkarri behatzen, elkar aztertzen, elkar jotzen, elkarri oldartzen eta horrela 
garraiatzen gaituzte beren bidaia metaforikoan: berriz elkartzeak, lehiak, 
balentriak, erorketak, botere-hartzeak, sedukzioa, manipulazioa, giza 
harremanen ispilu diren bizi-zatiez egindako “intarsio” bat. Etengabe 
mugitzen ari den zirkua, ikuskizun boteretsu, poetiko, dibertigarri eta 
gizatiarra, gizakia den piztia arraro horrenganako maitasun zintzoa pizten 
duen unea.



18 19

www.circoeia.com

COMPAÑÍA DE CIRCO “eia” (Katalunia)  
Espera – Zirkua (45 min). Adin guztietakoentzat. 

EGUENA 24 17:45 / 19:45 CASILDA ITURRIZAR PARKEA

Aukerei, itxaropenari eta denboraren igarotzeari buruzko zirkuko 
ikuskizuna da Espera. Imajinario kolektiboaren arketipoetatik 
abiatuta, publikoarekin batera, ikerketa akrobatikoaren egungo 
lengoaia eta tradizioen eta herri-erritualen denboragabeko lengoaia 
lotzen dituen bidea egiten dute. Emaitza kaleko zirku ikuskizun bat 
da, ikusleei hurbileko esperientzia artistiko bat proposatzen diena, 
non lehen pertsonan parte hartu nahi duten, eta ez ikusiak izan 
gabe begiratzen duten ikusle izan. 

Abiapuntua gizakiak gauza komun baten inguruan elkartzeko 
duen beharra da. Beldurrak, itxaropenak eta oinarrizko beste 
emozio batzuk taldean partekatzea oso indartsua izan daiteke, 
sinpletasunaren muga sotila ez gainditzea lortzen bada. Fintasuna 
ezinbesteko tresna bihurtzen da gai pertsonalei aurre egiteko eta 
publikoaren konfiantza lortzeko. Partekatzera gonbidatuta sentitzea 
nahi dugu, nahi ez duen zerbaitetan parte hartzera behartu gabe. 
Ildo horretan, zirkuak komunikazio-kanal zuzena eta egiazkoa 
eskaintzen du, irekiera horretara iristeko ezinbesteko elementuak 
baititu bere muinean; hala nola, konfiantza, arriskua, hauskortasuna 
eta autoironia.



20 21

Jendea aspertuta jota herriko plazan? Gurasoek mugikorra eta 
edaria eusten nahikoa lan dutela? Diberti-dantza zure plazara dator 
egoera honi buelta emateko. Musikaz, jolasez ea dantzaz osatutako 
formula berezi batekin herriko plaza hankaz gora jarriko du. Diberti-
dantzari esker helduek eta haurrek gozatu egingo dute ikuskizun 
honekin.

DEABRU BELTZAK (Euskal Herria)  
Diberti-dantza – Musika (60 min). Adin guztietakoentzat.

ZAPATUA 26 11:30 AREATZA

DOMEKA 27 12:30 ARRIAGA ANTZOKIAREN 
ALBOAN

DARAOMAÏ CIE (Frantzia) 
Corps de bois – Zirkua (45 min). 4 urtetik gorakoentzat. 

ZAPATUA 26 19:00 / 21:00 PLAZA BARRIA

www.deabrubeltzak.com

www.daraomai.com

Erori eta berriro erortzen da gizona. Bere gorputz ilogiko eta zatikatuak galdutako oreka 
bilatzen du. Emakumeak kontatzen du, antolatzen du. Jira-biraka dabil bere ziurtasunekin 
Txinako pertikan. Mugimendu amaigabea zuloan erori arte. Beren anomaliak otzandu 
nahi dituzten gorputz ahul horiek mundu poetiko eta burlesko batera garamatzate, 
non akrobazia bera ere zentzugabea den. Esperientzia horretatik ez dira kalterik gabe 
itzuliko. Corps de boisek balentria bati buruz hitz egiten du, erortzen eta nekaezintasunez 
altxatzen direnei buruz, arauari erronka egiten dion gorputz bat onartzeari buruz.

“TRAVESÍA –  
ZIRKUKO PIRINIOAK”  
mugaz haraindiko proiektuaren 
barruan diruz lagundutako 
ikuskizuna

Travesia Interreg lankidetza-proiektu 
bat da, Europar Batasuneko FEDER 
Eskualde Garapenerako Europar 
Funtsak zati batean finantzatzen duena, 
POCTEFAren bidez.



22 23

ELÉCTRICO 28 (Katalunia / Austria)  
Full House – Kaleko antzerkia (50 min). Adin guztietakoentzat.

MARTITZENA 22
EGUAZTENA 23
EGUENA 24

18:30 / 19:30 / 20:30 CASILDA ITURRIZAR 
PARKEA

EL MONO HABITADO (Euskal Herria)  
Benditas – Kaleko antzerkia (20 min). Adin guztietakoentzat.

www.electrico28.org
www.elmonohabitado.com

Soroan beren artaldeekin dauden bi artzainek zerutik sortzen diren elementuekin 
hainbat “istilu” dituzte edo dituztela uste dute. Agerpen marianoa, OVNI begiztatzea 
edo satelite espioiak aitzakia ezin hobea dira gizateriari eta haren etorkizunari buruz, 
filosofiari, bilakaerari, feminismoari edo gerra hotzari buruz hitz egiteko, baina, 
batez ere, bizitzari buruz, eurenari eta behatzen dien artaldearenari buruz, eta 
betiere haien ikuspegi berezitik. Lurrekoaren eta zerukoaren arteko kontrastea da 
ikuskizunaren haria. Benditas arkakusoen eta mirarien arteko eldarnioa da, umorea 
eta hurbiltasuna funtsezko osagaitzat dituena eta emakumeak historian izan duen 
paperari begirada kritikoa egiten diona.

Testurik gabe eta antzerki fisikoaren eta zuzeneko musikaren bidez, elkarren ondoan 
bizi diren Koala, Dog eta Horse herritarren istorioa azaltzen du ikuskizunak. Koala 
munduaz maiteminduta dago. Dog musika klasikoaren zale amorratua da. Horse 
energetikoak beti izaten ditu lau plater aldi berean prestatzen. Beren buruarekin 
eta egunerokotasunarekin hain lanpetuta daudenez, ez dira jabetzen besteen 
existentziaz. Egun batean, Tiger komunitatera iritsiko da eta gainerako maizterrak festa 
batera gonbidatuko ditu. Hortik aurrera, dena aldatzen hasiko da. Hiriko bizikidetzari, 
desberdintasunari eta aurreiritziak gainditzeari buruzko alegia modernoa.

MARTITZENA 22 17:15 / 19:45

CASILDA ITURRIZAR PARKEAEGUAZTENA 23 17:15 / 19:45

EGUENA 24 17:15 / 19:00
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ERRE PRODUKZIOAK (Euskal Herria)  
Piraten istorio bat – Kaleko antzerkia (50 min). 3 – 9 urte artekoentzat.
Jeff-ek bere lagun Charlie arrantza egitera eramaten du portura. Izan ere, Jeff oso 
trebea da arrantzan eta kainabera botatzen duen bakoitzean zerbait harrapatzen 
du. Charlie-k, aldiz, orduak pasatzen ditu eta bere saskiak hutsik jarraitzen du. 
Baina itsasbeheran Charlie konturatzen da, erdi lurperatuta, kutxa bat ikusten 
dela. Irekitzean mapa bat eta bidai egunerokoa aurkitzen dituzte. Egunerokoa 
irakurtzen hasi eta abentura ikaragarrian murgilduko dira, piraten istorio bat 
Itsaso zakarraren gorabeherak, gauaren magia eta adiskidetasunaren botereaz 
ohartuko dira ikusle txikienak bidai honetan. Piraten istorio bat keinuen bidezko 
ikuskizuna da, arina, dibertigarria eta familian gozatzekoa. 

Ez du axola nor zaren, zer zaren, ezta sikiera zer izan nahi duzun. Tonbola 
honek zuregatik erabakitzen du! Europak ez bezala, mugaz ulertzen ez duen 
kabarete poetikoa. “Bizitza tonbola bat da” ideia abiapuntu hartuta, ikuskizun 
honek tonbolero familia batek eta haren ahuntzak Europan bizirauteko egin 
beharrekoak kontatzen ditu. Denetarik zozketatzen dute: oliba bilketarako 
lan-kontratuak, Danimarkarako familiak, ogi txigorgailuak, “made in Libia” 
markako paterak eta, horrez gain, Eurovisionen parte hartzeko bi gonbidapen 
balio duen urrezko txartel bat.

HIKA TEATROA (Euskal Herria)  
Tonbola – Kaleko antzerkia / Dantza (50 min). Helduentzat.

BARIKUA 25 19:30 AREATZA

ZAPATUA 26 12:30 ARRIAGA ANTZOKIAREN 
ALBOAN

DOMEKA 27 11:30 AREATZA

www.erreprodukzioak.com

www.hikateatroa.eus
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EGUAZTENA 23 21:30 ARRIAGA PLAZA

www.kukai.info

KUKAI DANTZA (Euskal Herria)  
Kirol legez / Fair play – Dantza (40 minutu). Adin guztietakoentzat.

Baloiaren edota dantzarien jauziak. Urratsak eta golak. Oholtza eta 
soropila. Futbola eta dantza. Joko zelaia eszenatoki bihurtzen da 
eta eszenatokia joko zelaia da. Errespetua, ahalegina, talde lana, 
umiltasuna… aldagela zein kamerino bateko oinarri dira, antzoki 
zein estadio batekoak. Kirolean eta artean. Jokalariak euren gorputz, 
ahalegin, balore eta taldearen bitartez beren testuinguruarekin 
batzen dira komunitatearen eta identitatearen parte bilakatuz. 

Kirol Legez / Fair Play ikuskizuna sei dantzarik eta DJ batek jokatzen 
dute, eta enparantza batean kokatutako zelai batean gertatzen da.
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LA BALDUFA (Katalunia)  
Bye bye Confetti – Clowna (55 minutu). 8 urtetik gorakoentzat.

ZAPATUA 26 18:30 / 20:30 AREATZA

LA GLO ZIRKO DANTZA KONPAINIA (Euskal Herria)  
Sacred – Dantza bertikala (30 minutu). Adin guztietakoentzat.

Itsasoaren sakonenetik galaxia urruneneraino guztia konektaturik 
dago. Horixe da lotzen gaituen lokarri sakratua. Denboraren herentzia 
da, sorkuntzaren hazia, guztiok barruan eramaten duguna. Sacred 
(Sakratua) ikuskizunean, bizitzari bere eitea ematen dioten jainkozko 
geometria horiek zeharkatuko dituen bidaia proposatzen dizuegu. 
Dantza eta proiekzioa batzen dituen ikuskizun honek gogoeta egitera 
gonbidatzen gaitu, gure baitan dar-dar, unibertsoaren taupadaren 
partituran, egiten duen notaren inguruan.

www.labaldufateatre.com

DOMEKA 27 21:00 BIZKAIA ARETOA-UPV/EHU

www.laglocirco.com

Hiru pailazok Confetti euren liderraren heriotzagatik negar egiten dute. 
Gidatzen zituen aita izpiritualaren absentzia nabarmena da. Utzi duzun 
hutsunea erabatekoa da. Lidergorik ezak deseroso bihurtzen ditu, lur jota 
uzten ditu, atsekabetu egiten ditu: desolazioa. Norbaitek ordezkatu beharko 
du? Dolua gainditu ondoren, beste gidari bat bilatzeko gorabeherak hasiko 
dira. Pailazo bitxi eta benetakoen ikuskizuna, non tinta erdiek lekurik ez 
duten. Umorea eta maitasuna, zati berdinetan. Baina, beste ezeren gainetik, 
harridura, ikusleek eta antzezleek emozio berberak arnasten dituzten 
espazio batean.

*Gonbidapena behar duen ikuskizuna. Areatzan dagoen Jaialdiko Informazio Bulegoan 
eskuratu daitezke (gehienez 2, pertsona bakoitzeko) irailaren 26an (11:30-14:00 / 17:00-20:00)
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Mulïer ikuskizunak sari asko jaso ditu: kale arteen estreinaldirik onenari 
Moritz Fira Tàrrega saria 2016an, 2017ko Umore Azokako ikuskizun 
onenaren saria eta musika-konposizio onenaren eta kaleko ikuskizun 
onenaren 2017ko Max sariak. Antzezlan hau trikimakoen gaineko 
dantza, oreka, mugimendua, poesia, indarra eta emozioa da. Omenaldi 
bat zapalkuntzako mende luzeetan zehar beren ni basatia bizirik 
iraunarazteko borrokatu diren eta borrokatzen diren emakumeentzat, 
eta aldarrikatzen dutenak dantzatzeko eta gure gizarteko kale-plazetan 
euren eskubidea libre korrika egiteko.

LEANDRE (Katalunia)  
Rien à dire – Clown (50 min). Adin guztietakoentzat. 

MARTITZENA 22 21:30 ARRIAGA PLAZA

MADUIXA CIA. (Valentziako Erkidegoa)  
Mulïer – Dantza (40 min). Adin guztietakoentzat. 

EGUENA 25 22:00 ARRIAGA PLAZA

www.leandreclown.com www.maduixacreacions.com

Maitasunaren bila dabilen sentimenduen arlote bat bezala, Leandrek bere 
etxearen silueta ezarri eta ongietorria ematen digu bere bizitzaren zati bat 
partekatzeko. Bakarrik dago, baina bere ateak zabalik dirau eta poesiaz 
betetako mundu batean sartzera gonbidatzen gaitu, non denak esanahi 
desberdina hartzen duen. Eta miseria magia bihurtzen da. Dena posible 
bihurtzen da. Umorea beti dago presente eta ironia beti da samurra. Sartu! 
Betiereko une bat biziko duzue, ahaztuko ez duzuena! 

Ciutat de Barcelona Zirku Saria eta Kataluniako Zirku Saria eszenaratze 
onenari.
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MARTITZENA 22

17:00 CASILDA ITURRIZAR PARKEAEGUAZTENA 23

EGUNA 24

MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Euskal Herria – Iparraldea)  
El mundo de los colores - Instalazioa (arratsalde osoa). Adin guztietakoentzat.

www.mysterieusescoiffures.com

MARKELIÑE (Euskal Herria)  
PSIKE – Kaleko antzerkia (60 min). Adin guztietakoentzat.

EGUENA 24 21:30 ARRIAGA PLAZA

www.markeliñe.com

Mystérieuses Coiffures konpainia Bilboko Kalealdira itzuliko da aurtengo 
edizio berezi honetarako. 2020ko udaberrian munduak bira egiteari utzi 
zion, beraz, artista barne-bidaia batean murgildu zen, begiak eta bihotza 
kolorez beterik zituela, eta mihisearen gainean lehertzen utzi zuen. Orrazkera 
misteriotsuak eta margolan dibertigarriak izango dira Casilda parkea 
argiztatuko duten koloreak. “Ezabatu bizitzaren grisa eta piztu barruan 
dituzun koloreak”. Pablo Picasso. 

PSIKEk gure baitan bizi den eta eragiten digun beste ni erradikal horri aurre egiten 
dion edonoren barneko ibilbidea proposatzen du: pultsioak, ametsak, desioak, 
mina eta plazera. Ikuskizun bizia da, surrealismoa eta antzerki absurdua 
laztantzen dituena. Badirudi ezerk ez duela zentzurik bizitzako buru-hausgarri 
honetan. Ikusizko narratibaren, ahots-jolasen, dantzaren eta abestiaren bidez, 
pertsonaiak duen gatazka eta neurosi espazio iraunkor hori islatzen da. 
Agertzen zaizkion ustekabeko gertakarien aurreko hauskortasun eta ahultasun 
hori umoretik eta emoziotik garatzen da.
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ORGANIK DANTZA - ANTZERKI (Euskal Herria)  
Sardina freskue! – Dantza / Kaleko antzerkia (30 min). 6 urtetik gorakoentzat.  
Sardina Freskue! ikuskizunean aurrera jarraitzen du konpainiak itsasoaren 
munduaz eta han emakumeek duten lekuaz duen interesak. Saregileen ondotik, 
orain Santurtziko sardina-saltzaileen txanda da. Lanbide horren ondare gisa 
kantu bat geratu zaigu, penintsula osoan ez ezik, haratago ere ezaguna dena. 
Omenaldia eskaini nahi diegu emakume haiei, haien lan estimatua eta haien 
ospe handia ez dadin ahaztu, eta, horretarako, sardina-urrina izango da 
protagonista nagusietakoa saioan zehar. Sardina Freskue! dantza-antzezpena 
da, umoretsua, freskoa eta urrintsua, eta publikoaren parte hartzea bilatuko da 
une jakin batzuetan, haiek ere, hala nahi badute, erabakimena izan dezaten 
antzezleek eskainiko dituzten proposamenen gainean.

BARIKUA 25 19:00 PLAZA BARRIA

www.organikdantza.com

NOM PROVISIONAL CIA (Katalunia)  
Qui cu qui què quina – Zirkua (40 min). Adin guztietakoentzat.
Bi pertsonak espazio bakarra partekatu behar dute bidaian aurrera jarraitu ahal izateko. 
Itzulinguruka ibiltzera kondenatuta daude, jira-bira amaiezinean, elkar hartzeko modua 
aurkitu arte. Baina haien unibertso bakartuen arteko konexioak xelebrekeriaz betetako 
mundu bat sortuko du eta erantzunak ez dira inoiz errazak, bien arteko erdigunea aurkitu 
behar denean. Qui cu qui què quina artisten arteko eta publikoarekiko konexio-jolas bat da. 
Gorputz bizi guztiek elektrizitatea dute. Zer gertatzen da elkarrekin konektatzen bagara? Zer 
gertatuko litzateke entzun ahal izango bagenu nolakoa den pertsonen arteko konexioaren 
hotsa?

BARIKUA 25 18:00 / 20:00 AREATZAKO KAIA 

www.cianomprovisional.com

“TRAVESÍA –  
ZIRKUKO PIRINIOAK”  
mugaz haraindiko proiektuaren 
barruan diruz lagundutako 
ikuskizuna

Travesia Interreg lankidetza-proiektu 
bat da, Europar Batasuneko FEDER 
Eskualde Garapenerako Europar 
Funtsak zati batean finantzatzen duena, 
POCTEFAren bidez.
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www.borjasandartist.com

BARIKUA 25 21:00 PLAZA BARRIABARIKUA 25 18:30 / 20:30 ARRIAGA ANTZOKIAREN ALBOAN

Jesus Velasco malabarista galiziarrak teknika ez gehiegi hedatu baten (are 
gutxiago ikuskizun oso baten abiapuntu gisa) ikerketaren emaitza den pieza 
bat aurkeztuko du: “Cigar boxes” edo kaxekin egindako malabareak. Hala, 
lanak malabareak eta beste elementu batzuen manipulazioa baditu ere, hala 
nola pilotak edo erreboteko pilotak, kutxa horiek ekarriko dituzte estetika, hari 
eroalea eta giroa ikuskizunean. Pertsonaia dibertigarri eta maitagarria mundu 
koadrikulatu honetan bizi da, non monotoniatik atera behar den jolasaren 
bidez.    

Jojo (gatibu zegoen eta aske geratu zen lehenbiziko orangutanaren omenez) 
orangutanaren istorioak gogoeta eginarazi nahi digu ekosistemaren ahuleziaz 
eta gizakiak eragindako kalteen ondoriozko oreka larriaz. Jojo konpainiaren 
bigarren ikuskizuna da, begientzako poesiaren proposamen eszeniko ederra, 
testurik gabekoa. Bertan abentura sinesgaitza kontatzen zaigu, horretarako 
baliabideak hondarra, Ytuquepintas konpainiaren ohiko teknika, eta 
txotxongiloak direla. Musika berariaz egina da ikuskizun honetarako eta, bertan 
interpretatuta, ederki osatzen du Jojoren aurkezpena, oso erakargarria era 
guztietako publikoentzat.

XAMPATITO PATO (Galizia)  
Só. – Zirkua (50 min). 3 urtetik gorakoentzat.

YTUQUEPINTAS CIA (Katalunia)  
Jojo – Kaleko antzerkia (55 min). 5 urtetik gorakoentzat.

www.kandenguearts.com/so-xampatito-pato
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ZANGUANGO TEATRO (Euskal Herria)  
Bestaldean – Kaleko antzerkia (60 min). 14 urtetik gorakoentzat.

Oihal handia ikusi eta, badakigu beste aldean ikusiko duguna fikzioa 
dela; guk, berriz, espero dugu horrek laguntzea oihalaren alde 
honetako errealitatea ulertzen, ahazten edo eramaten. Baina, oihal 
horren atzean errealitatea jartzen badugu, eta errealitate hori fikzio 
gisa tratatzen badugu? Bat-batean, bien arteko mugak desagertzen 
dira eta garenaren ikusmolde edo aldaera berriak aurkitzen ditugu.

Pertsonaiak oihal eramangarria hartuta ateratzen dira kalera, 
bidean topatzen dituzten eguneroko eszenen alderdi magikoak eta 
aztoragarriak erakutsiz. 

Aurreko ikuskizunak (Flux) zabaldutako bideari jarraituz, bestaldean 
izeneko honek tramankulu soila baina agortu ezina proposatzen 
digu, paseoan dabiltzanak harrapaturik geratzen dira, modu argian 
eta jostarian irudikatzen ditu, eta ustekabeko antzezle bihurtzen ditu, 
ikuskizunak aurrera egin ahala harilkatzen den istorio egiazko eta 
irudimenezko batean. Hiriko bizimodu poliedrikoan zehar egindako 
ibilbidea da, ikuspegi harrigarriak eskaintzen dituena, alproja baten 
berezko ironiaz eta umoreaz.

www.zanguangoteatro.com

DOMEKA 27 17:30 / 19:30 ARENAL


