HAURRENTZAKO ANTZERKI PROGRAMAZIOA

Programación de teatro infantil

Antolatzaileak: Urretxu eta Zumarragako udalak
Egunak / Días: - otsailak 19 febrero

- martxoak 19 marzo
- maiatzak 7 mayo *
- urriak 22 octubre
- azaroak 19 noviembre

Ordua / Hora: 17:00
Lekua / Lugar: Labeaga aretoa (Urretxu)

(* maiatzaren 7koa, Ederrena pilotalekuan, 16:30 eta 18:30)

19

otsaila
igandea

NAHIA ETA NEO (Euskaraz)
Rosa Mª Martinez & lagunak
Nahia neskatila berezi samarra da, familiarekin batera bizitokiz orain dela gutxi aldatu da eta giro berrira moldatzen saiatzen da
nekez. Bere lorategian objektu hegalari bitxi
baten agerpena eta oraindik xelebreagoak diren ontzi-gidariak ezagutzeari esker benetazko
adiskidetasuna zer den ikasiko dute Nahiak
eta beti bere kasa dabilen Luna txakurtxoak
espazio sideraleko izakiekin abenturak, ametsak eta desioak partekatuz.

Iraupena: 50 minutu
Adina: + 3 urte

19

martxoa
igandea

TITIRIKONTU (Euskaraz)
Gorakada
Urruneko Txinara eramango gaituzte. Han,
txori baten kantuak bizi-poza helaraziko dio enperadore bati. Pertsonaia ñimiño batek “erraldoien”
munduan bizi izago dituen gorabeherak
eta errealitatea eraldatzeko gai den iratxo-zapatari
baten magiaz gozatu ahal izango dugu.

Iraupena: 55 minutu
Adina: + 3 urte
14

HAURRENTZAKO ANTZERKI PROGRAMAZIOA

Programación de teatro infantil

7
maiatza
igandea

TIPI, TAPA, KORRIKA! (Euskaraz)
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Basoari urtero iristen zaio udaberria; kukuak esnatu,
elurrak urtu eta landareak loratzen direnean. Euskarari
ostera, urte birik behin; Korrikarekin batera. Korrikako
kilometro bakoitzean lekukoa pasatzen dugu euskaldunok eskurik esku, maitasunez. Lekukoa airean dabil,
lurrik ukitu gabe, barruan mezu sekretu bat gordeta, sudurgorriok zuen herriko jaialdian zabalduko duguna. Eman, hartu, jaso, pasa...
aurrera… Badaramagu
euskara etorkizunera!

Iraupena: 60 minutu
Adin guztientzat
Lekua: Ederrena pilotalekua (Urretxu)

22

urria
igandea

KARTOIBIRAKA (Euskaraz)
Markeliñe
Biltegitik irten gabe, globoz, itsasontziz edo
gameluz, istorio honetako protagonistek
munduari bira emango diote 80 kaxatan.
KARTOIBIRAKA antzezlanak gogoratzen
digu pertsona makinatik bereizten duen
ezaugarria: jolasteko eta sortzeko gaitasuna.

Iraupena: 60 min.
Adina: + 5 urte

19

azaroa
igandea

PINTTO PINTTO (Euskaraz)
Anita Maravillas
Pintto galdu egin den txakurkume bat da.
Pinttok jolastea maite du, baina badirudi
norbaitek beldur diola eta ez duela
berarekin jolastu nahi. Pinttok, adiskidetasunaren jokoa zein zoragarria eta
zein sinplea den gogorarazten digu.

Iraupena: 50 minutu
Adina: + 3 urte
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