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Eneko Sagardoy aktore durangarra protagonista
duen ‘Aundiya’ filma grabatzen ari dira. 11

ABADIÑO

“Welcome esaten diegu,
baina errealitatea
bestelakoa da”
Milaka errefuxiatu heltzen ari dira Chiosera (Grezia),
Europako ametsari heldu nahian. Erreskate lanetan
dabil han Juan Atxutegi zornotzarra, Salvamento
Maritimo Humanitario GKEagaz.
10

Euskotrenek Berrizko eta Zaldibarko
tarifa berriak baliogabetuko ditu
Hainbat protesta eta kexaren ondoren, apirilaren 4an Euskotrenek Berrizko
eta Zaldibarko erabiltzaileentzat ezarritako tarifa berriak bertan behera
uztea erabaki duela jakitera eman dute. Bi herri hauek Durangaldeko
tarifikazio zonaldetik kanpo uzteak tarifen igoera eragin du Durangaldeko
herrietara bidaiatuz gero. 8

“ Fisikoa bezain
garrantzitsuak dira
entrenamendu psikikoa
eta animikoa”
Lain García Calvo I Coacha

15

Durango 2

Gorka Fraile preso gaixoa
askatzeko eskatu du udalak

Durango 3

Mercadona eta Lidlen planak
oztopoa aurkitu du Durangon

Atxondo 6

AHTaren desjabetzeen
kontrako protesta egin dute

Elorrio 4

Pullako planaren errekurtsoan
amore eman du udalak
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Apirilaren 30ean, jaietan estreinatuko du Banarte
antzerki taldeak ‘Dudas razonables’ obra berria
Errota kultur etxean eskainiko du Abadiñoko taldeak, apirilaren 30ean, 22:00etan, ‘Twelve angry men’ obran inspiraturiko lana

Entseguetan topatu ditugu asteon Banarte taldekoak, Errota kultur etxean.

ANTZERKIA Itsaso Esteban
Rafa Herce kideak idatziriko testua dauka Banarte antzerki taldeak Abadiñoko San Prudentzio
jaietan estreinatuko duen Dudas Razonables antzerki obrak.
Reginald Rosek idatziriko Twelve angry men istorioa oinarri
hartuta sortu dute, eta obra
hura bezala, iritziak bizipenetatik banatzeko daukagun ezintasunaz mintzo da Banarteren
antzezlana. Objektiboak izateko
ezintasunaz dihardute Banarte
antzerki taldekoek: gure eguneroko bizitzetan aurreiritziek duten lekuaz ohartarazi gura dute
ikuslegoa antzezlan berriagaz.
Reginald Rosek 50eko hamarkadako AEBetako egoera islatu
eta heriotz zigorra kritikatzen
bazuen ere, Abadiñoko Banarte
antzerki taldeak “norbanakoen
eta euren egoeretan” ipintzen
du arreta. Rafa Herce Dudas
Razonables obraren testuaren
egilearen berbetan, “ispilu bat
ipini gura dugu ikuslearen aurrean, eta bere burua islatuta
ikusten duenean, publikoa bere
buruari galderak egitera bideratzea: zer egingo nuke nik egoera
horretan banengo?”. Jendeak
bere buruari horixe planteatzea
gura du Banartek.
Sententzia herri-epaimahai
batek emango duen epaiketa
bat da Dudas razonables antzezlaneko istorioaren kokagunea.

Rafa Herce eta
beste zortzi
aktore daude
oholtzan

Javier Obregon durangarraren eszenografia dauka antzezlanak.

Aurreiritziek
duten garrantziari
buruzkoa da
Banarteren obra

Banarteko kideek azpimarratu
dutenez, “justizia egin ahal izateko, objektiboak izan behar
lukete epaimahaiko kideek,
eta itxuren eta errealitatearen
artean bereiztu”. Baina Dudas
Razonables antzezlanak erakusten duen bezala, epimahaikoek objektiboak izateko duten
ezintasunak ezinezko egingo du
epaiketa bidezkoa izatea.

‘Twelve angry
men’ obra du
antzezlanak
inspirazio iturri
Javier Liñerak
zuzendu
du ‘Dudas
razonables’
Antzerki obraren testua idatzi duen Rafa Hercek eta beste
zortzi aktorek dihardute oholtzan Dudas razonables obran,
Javier Liñeraren zuzendaritzapean: Aitor Coello, Rosane Mateo, Loli Reñón, Dolma Romera,
Isabel Rodríguez, Eduardo Falces, Eduardo Pombar eta Idoia
Bilbao dira, Hercegaz batera,
Dudas razonables antzezlaneko
gainerako aktoreak.
Javier Obregon durangarrak prestaturiko eszenografia
dauka Traña-Matienako San
Prudentzio jaietan estreinatuko duten antzezlanak. Musika
Aitor Coellok sorturikoa da, eta
jantziak, bestalde, Iolanda Iriondok egin ditu.
Abadiñoko Udalak, EITBk
eta Belategi armategiak babestu
dute Banarte antzerki taldearen
proiektu hau. Estreinaldia Abadiñon egin eta gero, antzerki lana han-hemen erakutsiko dute:
maiatzaren 28an, Campos Elíseos antzokian eskainiko dute.

