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'En Iorquec¡endo' antzezlana
eskainiko du Banartek Errotan
Berrizen estreinatu zuen Banartek obra, eta asteburuan Abadiñon ariko da

Federico Garcialorca noe-
tarenr,acasa * *rridiÁín GEURE DUBANGAUTEA

antzezlaneanoinarritutapres- : --*l;l..
tafi¡.duteEnlnrqupcipnda.Idazle 

-''
andaluziarraren obraren sa-
rrantziari eta esanahiari buñrz UBE ftAl'l'tENzA

> ANIZERKIA Xtsaso Esteban
Berrizko Kultur Etxean estrei-
natu zuen Banarte Abadiñoko
antzerki talde ak Ehlnrqurciendn
obra, joan zen eguenean. Talde
horrek sgigarren urtez antolatu
duen antzerki tailerreko par-
taideek ikasturte amaierarako
prestatu duten antzezlana da
Enlorqueciendo. Bi emanaldi
izan dituzte aurreikusita Aba-
diñorako: atzo, Tkanporta kul-
tur etxean eskaini ztJten, eta
domekan, 20:00etatik aurrera,
Errotan eskainiko dute.

Federico Gorcio Lorco
poeloren'Lo coso de
Bernordo Albo'loneon
oinorrifurikoo do obro

dihardu Banartek lan honetan,
Lorcak obra idaztea amaitu
zuenetik 78 urte igaro direnean.
Lorca antzerkigileari begira-
tzeko beste modubat eskainiko
dute, sortzaileen berbetan. Sar-
do Irisarrire n zuzendaritzagaz
prestatu dute arfi zezf, ana.

Bestalde, profesionala ez den
antzerki gint zar en Zar agozako
Centro Universidad lehiaketan
antzezlan onenaren saria j aso
berri du Banarte antzerki tal-
deak asteon. Lehiaketara aur-
keztu diren ehun lanen artean
epaimahaiak hautatu dituen
seien arüean dago Guernim. 1 I 1 3.

Ez da hori Banarte antzerki
taldeak obra horregatik jaso-
tako lehenengo saria. Urte ha-
sieran, Espainiako Antzerki
Amateurraren Konfederazioa-
ren sari nagusiajaso Zuen. Ger-
nikan, mende hasieran jazntako
benetako gertaerak kontatzen
ütuantzezlanak.

Zeff¿umenok ' l

Ik¡r¡smena
Zenbaki eta ehunekoen znpa zi
fr atu gara haie ntzaL IJrlp tuzez,
ilusioz ikasitakoak etxekoen-
tzat. Formakuntza eta lana
luztartt;z ezaggtlJgaituzte lagu-
nek. Baina gazüe langabeok, bi-
zirautearen pisüa d1gq oifar"
tzun. Gai gara, baina gaiüa da:,
Entzumena
Aditu ditugu bizi dugun "ga-
raia" izendatzeko hiztegi be-
rria egin duten agintariak.
Konposatu duf€n izurritm lron-
post bihurtuko nuke, Errefir-
sak,b4iqr4,ezinbirj-rilr ..
U,qqi . . ., :': ,i, , ,.,.,
Esperientziaren ki u$.
titzen zituén lan eskaintzak
behinotra, milá euro trabaztea
pribilegio baino problema zen
" ga.rai" tátétan,, Usainduko
batute ea4 n lan oglie&o, ikas.
teko, konprometitueko eta eki-

Kozelsrio

Bonorleren seigorren onfzerki loilerreko porfoideek dihordule obron.


