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SINOPSIA SINOPSIA 
Iñakik hamar urte eta leuzemia ditu. Joxanek berrogeita sei urte eta 
gerra zibileko obus baten txatala buruan. Etorkizun bideragarririk ez 
duen ospitalean iragana eta oraina kateatzen dira Migel eta Kristina 
medikuen ametsetan. Itxarongeletan sekula agertzen ez diren 
pazienteen izen zerrendak entzuten dira ordena alfabetikoan eta 
Carmen Martinez-Bordiuk betetzen du bihotzeko aldizkari maiztua-
ren azala.
Iraun beharraren gaitzak jotako komunitate baten hezurren eta gezu-
rren erradiografia traumatologikoa da Francoren bilobari gutuna.

FITXA ARTISTIKOAFITXA ARTISTIKOA
Egileak: Unai Iturriaga eta Igor Elortza
Zuzendaria: Ximun Fuchs
Aktoreak: Ander Lipus, Patricia Urrutia, Manex Fuchs, Zoila Berastegi, 
Urko R. Pescador, Erika Olaizola, Pako Revueltas
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SINOPSIA SINOPSIA 
Moby Dick 6 urtetik aurrerako ikusle guztientzako ikuskizuna da. 
Bertan, literatura unibertsaleko artelan honen handitasuna nolabait 
islatzen saiatu gara. Eleberria osorik eszenaratzen ahalegintzea, izan 
ere, zentzugabea eta handizaleegia izango litzateke. Hala ere, jolas 
egin eta gure imajinazioa martxan jartzeko aukera paregabea dugu, 
gure gazteak itsasoaren, kaxaloteen eta pertsonaien gorabeheratan 
murgiltzeko. Hori guztia ikusi ahalko du ikusleak elementu eszeni-
koak, erritmoa, umorea, musika, aktoreen lana eta Melvilleren hitzak 
lagun. Ismael Pekoden ontziratuko da, Acab kapitainaren balea 
ontzian. Bidaian zehar, itsasoko bizimoduaren plazerez gozatuko du, 
lagunak egingo ditu, eta balea mota desberdinak identifikatzen 
ikasiko du. Baina, Acab kapitainak balea zuria harrapatzea baino ez 
du izango buruan eta obsesio horrek hondamendira eramango ditu 
bai Pekod, bai eta tripulazioa ere. 

MOBY DICK

SINOPSIA SINOPSIA 
Iritsi da uda eta Basakabik zabaldu ditu ateak. Gazteak ilusioz beterik 
datoz; abesteko, dantzan egiteko eta ondo pasatzeko prest. Baina 
Zuzenek ez dizkie gauzak erraz jarriko bere arau eta debekuekin. 
Hala ere ELENE eta HAIZEA bikiak maitemindu egingo zaizkigu, 
arazoa da mutil bera gustatzen zaiela biei, MIKEL, udalekuko langi-
lea. MIKELi HAIZEA gustatuko zaio hasieratik, baina gero ELENEre-
kin geratuko da eta hortxe hasiko da nahaste-borrastea. 
MARKEL, mutil alaia eta baldarra dugu, eta batez ere tripontzia, 
istiluetan sartuta bukatzen du beti eta ondorioz, zigortuta. GARI, 
udalekuko gaiztoa, ibiltzen da etengabe MARKEL zirikatzen.
Go!azen musikalean, gaztetxoen arteko maitasuna, umorea eta 
abenturak biziko ditugu. Dena abestiekin eta dantzekin zipristinduz. 
Etxeko txikiek eta handiek gozatzeko moduko ikuskizun paregabea.

FITXA ARTISTIKOAFITXA ARTISTIKOA
Egileak: Maite Duque, Fernando Rodríguez, Itziar Gomez,
Xabi Zabaleta.
Zuzendaria: Jabi Elortegi, Ainhoa Aierbe, Itziar Gomez.
Aktoreak: Ramon Agirre, Asier Burguete, Paula Etxeberria,
Aitana Etxeberria, Aritz Mendiola, Markel Gajate.

MARTXOAK
MARTXOA

4
XO

larunbata

22:00etan

KOADERNOA ZURI GO!AZEN MUSIKALA 

SINOPSIA SINOPSIA 
Begoña eta Arrate ahizpak dira. Ama hil  berri dute eta hogeita bost  
urteren  ondoren  jaiotetxean  egingo  dute topo,  ustekabean. Begoña 
Afrikan bizi izan da urte askoz. Amarengandik ihesi joan zen. 
Ekaitz-egun beldurgarri batez, aborto baten ondorioz, bizitza hankar-
tetik  zihoakiola  konturatu  zenean.  Arrate,  aldiz,  etxean geratu  zen  
amaren  itzalean.  Lanbidez,  familia  medikua  da  eta itxura batean, 
zoriontsu bizi da. Ezkonduta dago eta bi alaba ditu. Bi ahizpak aurrez 
aurre elkartzean elkarri kontuak eskatzen hasiko dira. Ezer gutxi 
dakite amak batengan eta bestearengan utzitako arrastoez. Nahikoa 
lan izan du bakoitzakbere bizitza eraikitzen. Nahikoa lan bizitzen.
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FITXA ARTISTIKOAFITXA ARTISTIKOA
Egileak: Gorakada - Julio Salvatierra. 
Zuzendaritza: José Carlos García. 
Aktoreak: Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga, Eriz Alberdi.

FITXA ARTISTIKOAFITXA ARTISTIKOA
Egileak: Arantxa Iturbe, Agurtzane Intxaurraga
Antzezleak: Itziar Ituño, Miren Gojenola, Agurtzane Intxaurraga,
Zuzendaria: Agurtzane Intxaurraga
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