
21 Kontukantari, haurrentzako ikuskizuna, 18:00etan, Baztartxo antzokian.
Teatro infantil.

22 “Dantzari Txiki eguna, herriko kaleetan zehar.

25
Iriaun taldea-Azkoitiko Napar susterrak antolatuta, Aitzol Altunaren hitzaldia, 19:00etan, 
Elkargunean. Gaia: “Euskalduntze berantiarraren zuzenketa”.
Conferencia.

26 Carina Wintersteller-en eskutik, hitzaldi irekia alemanez, 17:30ean, Gaztanenean.
Conferencia abierta en alemán.

27
Erromeria Artxamendi topalekuak antolatuta, Elkargunean, 21:00etatik aurrera,  
(12-17 urte bitarteko gazteentzat).
Romería.

28 Euskal Herriko lurgaineko 680kg-tako lehen jardunaldiko sokatira txapelketa, 
Trenbidearen Zumardian, 17:30ean.

29 Anaitasuna mendi bazkunak antolatuta, XIV. Izarraitz mendi 
lasterketa.

27tik
maiatzaren  
1era

Floreaga auzoko festak.

Fiestas.

3tik 6raHaur astea eta Udaberriko ekintza bereziak.

6
Sukaldaritza Ikastaroa. “5 pintxo hotz” DBHko gazteentzat. Floreagako jangelan, 
16:30ean. Izen emate epea, apirilak 3, Floreagako Idazkaritzan.
Curso de cocina.

7
Haurren danborrada, Balda plazatik abiatuta, 17:30etatik aurrera.
Tamborrada infantil.

7
“Treblinkara azken trena” antzezlana, Baztartxo antzokian, 20:00etan.
Teatro.

10
Iriaun taldea-Azkoitiko Napar susterrak antolatuta, Angel Rekalde Nabarraldeko 
zuzendariaren hitzaldia, 19:00etan, Elkargunean.  Gaia: “Nafarroa, euskaldunen 
estatua”.
Conferencia.

12
Carina Wintersteller-en eskutik, hitzaldi irekia alemanez, 18:00etan, 
Gaztanenean.
Conferencia abierta en alemán.

13
Duncan Bennett-en hitzaldi irekia ingelesez, 18:00etan, 
Gaztanenean.
Conferencia abierta en inglés.

14
Sukaldaritza Ikastaroa. “5 pintxo hotz” DBHko gazteentzat. 
Floreagako jangelan, 11:30ean. Izen emate epea, apirilak 3, 
Floreagako Idazkaritzan.
Curso de cocina.

14
XXIX. Kultur Jardunaldiak. “Ekain Txou” Floreagako Frontoian 
17:00etan.
Espectáculo infantil.

14
Herriko plazan, Tabernarien elkarteak antolatuta, 
Glaukoma eta Pablo Hasél taldeen kontzertua, 
23:00etatik aurrera.
Concierto.

20
Bizkargi abesbatza eta Donostiko Musika eta 
Dantza eskolako kamerata eta Konboarekin kontzertua, 
20:00etan, Baztartxo antzokian.
Concierto. 

OHARRA: 
AZKEN ORDUKO ALDAKETAREN 

BAT EGON DAITEKE.

NOTA: 
PODRÍA HABER CAMBIOS 

DE ÚLTIMA HORA.

Umeen zinea

1/2 8/9 13/14/15/16 21/22/23

Forum
6

27/28/29/30

IKUSKIZUNAK

1942ko abuztuaren 5a, asteazkena, Varsovia. Umezurztegi 
bat, 200 haur judutarren bizilekua. Janusz Kòrczak mediku 
eta pedagogoak, hango buru zelarik, haur-errepublika zinezko 
bat sortu zuen bere laguntzaile min Stefania Wilzynskarekin batera. Haurrekin eskuz esku jardunez, 
konstituzio bat sortu zuen, bere lege, araudiekin, bai eta bere zigorkodearekin ere.

Ikus-entzuleek parte hartuko dute horretan, beren ohe-literetan egongo baitira, umezurztegiaren azken egunean, eta 
hartara parte hartuko dute barne-antolamenduan, eguneroko errutinan, hango beldur eta alaitasunetan… Ikus-entzuleak 
epaiketa baten lekuko izango dira, non jakinarazpen izugarri batek amaiera emango baitie hango ametsei, bizitzari: 
umezurztegitik alde egin behar dute, eta tren bat hartu, Treblinkako kontzentrazio-esparrura eramango dituen trena.

Gure ikuskizuna biktima guztiei egindako omenaldi bat da eta Janusz Korczaki eskeinitako oroipena, haurren bizitza duin 
egiteko borrokatu zen izaki aparta; baina baita hatz salatzailez ezagutarazteko bidea ere, munduko behartsu gehienak 
haurrak baitira eta munduko haur gehienak behartsuak.

   TREBLINKARA AZKEN TRENA 
(Vaivén Produkzioak)

7BAZTARTXO antzokia.   20:00etan
[ larunbata  / sábado ]

Sarrera: 6 €
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Kontukantarik oroimenean dauzkagun abestiak biltzen ditu, hauek reggea, rap-a 
edo blues-a bezalako erritmo desberdinetan eramanez. Protagonista bihurtzen diren 
txotxongiloen laguntzarekin, bidai honetan. Eta honela, Arratoitxoak itsasontzi batera 
igotzen, lanera joan nahi ez duten Txonbo eta Ziku, edo Nana eta Granu azokan 
txakur bat erosten ikusiko ditugu.

Nanu, Granu eta Kanuto txango berri bat egiteko prestatzen ari dira. Arratsalde 
honetan, mendi tontor gainera igo behar dute, baina aldapeko sagarraren adarraren 
puntan aurkituko dute loretxo bat eta…TXIST! Baxuago abestu!! Haurtxo polita sehaskan dago 
zapi zuritan txit bero…

Euskarazko 10 haur-kantuen kontzertua txotxongiloekin. Zerrendan kantu hauek daude: Txiki Txikia, Txakur bat, 
Kanuto, Txan Txibiri, Ran Rober Ran, Sorgina Pirulina, Baga Biga Higa, Ixil Ixilik, Itxasontzi baten, Ez goaz lanera 
eta Gora ta gora

Familia osoarekin musikaz eta txotxongiloen mundu magikoaz gozatzeko aukera paregabea.

KONTU KANTARI 2 Mendian ibiltari

21BAZTARTXO antzokia.   18:00etan
[ larunbata  / sábado ]

Sarrera: 4 €

Haurrentzako 
ikuskizuna

2 8 15 22 29
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21
Kontukantari, haurrentzako ikuskizuna, 18:00etan, Baztartxo antzokian.
Teatro infantil.

22“Dantzari Txiki eguna, herriko kaleetan zehar.

25
Iriaun taldea-Azkoitiko Napar susterrak antolatuta, Aitzol Altunaren hitzaldia, 19:00etan, 
Elkargunean. Gaia: “Euskalduntze berantiarraren zuzenketa”.
Conferencia.

26
Carina Wintersteller-en eskutik, hitzaldi irekia alemanez, 17:30ean, Gaztanenean.
Conferencia abierta en alemán.

27
Erromeria Artxamendi topalekuak antolatuta, Elkargunean, 21:00etatik aurrera,  
(12-17 urte bitarteko gazteentzat).
Romería.

28
Euskal Herriko lurgaineko 680kg-tako lehen jardunaldiko sokatira txapelketa, 
Trenbidearen Zumardian, 17:30ean.

29
Anaitasuna mendi bazkunak antolatuta, XIV. Izarraitz mendi 
lasterketa.

27tik
maiatzaren  
1era

Floreaga auzoko festak.

Fiestas.

3tik 6ra Haur astea eta Udaberriko ekintza bereziak.

6
Sukaldaritza Ikastaroa. “5 pintxo hotz” DBHko gazteentzat. Floreagako jangelan, 
16:30ean. Izen emate epea, apirilak 3, Floreagako Idazkaritzan.
Curso de cocina.

7 Haurren danborrada, Balda plazatik abiatuta, 17:30etatik aurrera.
Tamborrada infantil.

7 “Treblinkara azken trena” antzezlana, Baztartxo antzokian, 20:00etan.
Teatro.

10
Iriaun taldea-Azkoitiko Napar susterrak antolatuta, Angel Rekalde Nabarraldeko 
zuzendariaren hitzaldia, 19:00etan, Elkargunean.  Gaia: “Nafarroa, euskaldunen 
estatua”.
Conferencia.

12
Carina Wintersteller-en eskutik, hitzaldi irekia alemanez, 18:00etan, 
Gaztanenean.
Conferencia abierta en alemán.

13
Duncan Bennett-en hitzaldi irekia ingelesez, 18:00etan, 
Gaztanenean.
Conferencia abierta en inglés.

14
Sukaldaritza Ikastaroa. “5 pintxo hotz” DBHko gazteentzat. 
Floreagako jangelan, 11:30ean. Izen emate epea, apirilak 3, 
Floreagako Idazkaritzan.
Curso de cocina.

14
XXIX. Kultur Jardunaldiak. “Ekain Txou” Floreagako Frontoian 
17:00etan.
Espectáculo infantil.

14
Herriko plazan, Tabernarien elkarteak antolatuta, 
Glaukoma eta Pablo Hasél taldeen kontzertua, 
23:00etatik aurrera.
Concierto.

20
Bizkargi abesbatza eta Donostiko Musika eta 
Dantza eskolako kamerata eta Konboarekin kontzertua, 
20:00etan, Baztartxo antzokian.
Concierto. 

OHARRA: 
AZKEN ORDUKO ALDAKETAREN 

BAT EGON DAITEKE.

NOTA: 
PODRÍA HABER CAMBIOS 

DE ÚLTIMA HORA.
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1942ko abuztuaren 5a, asteazkena, Varsovia. Umezurztegi 
bat, 200 haur judutarren bizilekua. Janusz Kòrczak mediku 
eta pedagogoak, hango buru zelarik, haur-errepublika zinezko 
bat sortu zuen bere laguntzaile min Stefania Wilzynskarekin batera. Haurrekin eskuz esku jardunez, 
konstituzio bat sortu zuen, bere lege, araudiekin, bai eta bere zigorkodearekin ere.

Ikus-entzuleek parte hartuko dute horretan, beren ohe-literetan egongo baitira, umezurztegiaren azken egunean, eta 
hartara parte hartuko dute barne-antolamenduan, eguneroko errutinan, hango beldur eta alaitasunetan… Ikus-entzuleak 
epaiketa baten lekuko izango dira, non jakinarazpen izugarri batek amaiera emango baitie hango ametsei, bizitzari: 
umezurztegitik alde egin behar dute, eta tren bat hartu, Treblinkako kontzentrazio-esparrura eramango dituen trena.

Gure ikuskizuna biktima guztiei egindako omenaldi bat da eta Janusz Korczaki eskeinitako oroipena, haurren bizitza duin 
egiteko borrokatu zen izaki aparta; baina baita hatz salatzailez ezagutarazteko bidea ere, munduko behartsu gehienak 
haurrak baitira eta munduko haur gehienak behartsuak.
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Kontukantarik oroimenean dauzkagun abestiak biltzen ditu, hauek reggea, rap-a 
edo blues-a bezalako erritmo desberdinetan eramanez. Protagonista bihurtzen diren 
txotxongiloen laguntzarekin, bidai honetan. Eta honela, Arratoitxoak itsasontzi batera 
igotzen, lanera joan nahi ez duten Txonbo eta Ziku, edo Nana eta Granu azokan 
txakur bat erosten ikusiko ditugu.

Nanu, Granu eta Kanuto txango berri bat egiteko prestatzen ari dira. Arratsalde 
honetan, mendi tontor gainera igo behar dute, baina aldapeko sagarraren adarraren 
puntan aurkituko dute loretxo bat eta…TXIST! Baxuago abestu!! Haurtxo polita sehaskan dago 
zapi zuritan txit bero…

Euskarazko 10 haur-kantuen kontzertua txotxongiloekin. Zerrendan kantu hauek daude: Txiki Txikia, Txakur bat, 
Kanuto, Txan Txibiri, Ran Rober Ran, Sorgina Pirulina, Baga Biga Higa, Ixil Ixilik, Itxasontzi baten, Ez goaz lanera 
eta Gora ta gora

Familia osoarekin musikaz eta txotxongiloen mundu magikoaz gozatzeko aukera paregabea.
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