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Estibalitz Gonzalezek "Lapikotxiki, kantuz kulunkatzen" liburua eta DVD-a aurkeztu zituen

atzo Ermuan, Lobiano kultur gunean. …eta kitto! Euskara Elkarteak 2010eko abenduan ar-

gitara emandako lanak 0 eta 2 urte bitarteko umeei kantatzeko 38 abesti jasotzen ditu, Li-

be Gisasola Atxa fikziñozko umea protagonista duen ipuinak eta abestien partiturek la-

gunduta. Lanak oso harrera ona izan du eta horregatik aurten, irailean bigarren argitalpe-

na kaleratu da, Eibarko Udalaren babesarekin.

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.

28 kultura

Patxin eta Potxin pailazoek "Atxia Motxia. Eibarko umien kuadernua", Ego Ibarra batzor-

deak argitara eman duen lana aurkezteko ikuskizuna eskainiko dute gaur Coliseoan,

18.00etan. Udalak eta Ego Ibarra batzordeak liburua gaur erdi prezioan (euro bitan) Colise-

oan saltzeko asmoa zuten, baina lana koadernatzerako orduan arazoak izan dituzte inpren-

tan eta, beraz, koadernoa ez da

gaurko aurkezpenerako garaiz

ailegatuko. Hala ere, gertatuta-

koari konponbidea bilatzen ibi-

li eta gero, gaurko ikuskizunera-

ko sarrera duten guztiei euro bi-

ko bono bana ematea erabaki

du Udalak eta, horrela, aben-

duaren 3tik aurrera Iraolagoitia

(BIdebarrieta) eta Gisasola

(Calbeton) liburu-dendetan bo-

noa aurkeztuta, liburua euro bi-

tan erosi ahal izango dute.

“Atxia Motxia” aurkezteko saioa

Pirritx, Porrotx eta Marimotots Eibarrera etorriko dira aben-

duan, "Txo, Mikmak txikia" ikuskizun berria aurkeztera.

…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatuta lau emanaldi es-

kainiko dituzte (abenduaren 13an, zapatuan, 16.30etan eta

19.00etan eta hurrengo egunean, 14an, 16.00etan eta

18.30etan), Hezkuntza Esparruan. Euskera elkarteko baz-

kideentzako aurre-salmenta gaur amaituko da eta bihartik

aurrera nahi duen guztiak izango du sarrerak erosteko au-

kera, 8 eurotan, betiko salmenta puntuetan: El Tio Palan-

cas (Juan Gisasolan), Eneritz argazkidendan (Urkizun) eta

Gozokin (Bidebarrietan eta Sostoatarren kalean).

Pirritx eta Porrotxen ikuskizun berria

“Lapikotxiki, kantuz kulunkatzen”

Atzo arratsaldean inauguratu zuten

"Eibar Industriala 2014" aldi baterako

erakusketa Armagintzaren Museoan

eta, jendea erakartzeko asmoz, aben-

duaren 7ra arte ate irekien jardunal-

diak antolatu dituzte eta, beraz, bisi-

tariek ez dute sarrerarik ordainduko.

XXI. mendeari eskainitako aretoan

ikusgai dagoen erakusketa 2015. urte-

ko martxoaren 29ra arte egongo da za-

balik, eguaztenetik zapatura 16.00eta-

tik 20.00etara eta domeketan, berriz,

10.00etatik 13.00era. Bestalde, dato-

rren asteko eguenean (abenduaren

4an) Santa Barbara armaginen pa-

troiaren eguna izango dela eta,

19.00etatik aurrera Diego Godoy

"Choy" armaginari omenaldia egingo

diote museoan.

Erakusketa berria
museoan

Banarte antzerki taldearen "Gernika 1913" lanak Es-

painiako Antzerki Garaikidearen sari nagusia jaso

du, Espainiako Antzerki Amateurraren konfedera-

zioaren eskutik. 2013ko urrian Gernikan estreinatu

zuten antzezlanak Esperanza y Unceta (gerora As-

tra) arma lantegiko beharginen greba baten inguru-

ko gertakariak kontatzen ditu, Rafa Herce eibarta-

rrak idatzitako testuari jarraituta eta beste eibartar

baten, Sardo Irisarriren zuzendaritzapean. Antzez-

lanaren hurrengo emanaldia Berrizen egingo dute,

abenduaren 13an (zapatuan), 20.00etan.

“Gernika 1913” antzezlanari saria


