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astelehena asteartea asteazkena

24

31
CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

25 ARTLAB 23 or.
19:00 La cinta 26

IPUINAREN 
ORDUA 25. or.
19:00 Batidos de cuentos

17 18

PROY. ÁRBOL 18. or.
19:00 La salvia del tronco

19
IPUINAREN 
ORDUA 25. or.
19:00 Oihaneko erreaga

10

TardeFEST 13. or.
20:00 Danza Cabaret

11 ARTLAB 23. or.
19:00 Stand Still

12
IPUINAREN 
ORDUA 25. or.
19:00 La gran aventura de
Paolo Torpolini

3
OBSERVAR, 
HACER 15. or.
Cuerpo y movimiento
Abuztuaren 17ra arte.

4

PROYECTO ÁRBOL
18. or.
19:00 Raíces en la tierra

5
IPUINAREN 
ORDUA 25. or.
19:00 Sin mascarillas, no
hay cuentos de ranillas

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

TardeFEST 13. or.
20:00 Radio Cabaret

TardeFEST 13. or.
20:00 Cantando 
historias



7

EGUTEGIA 2020ko ABUZTUA-IRAILA
osteguna ostirala larunbata igandea

1
ESCAPARATE 
DE LECTURAS 27. or.
Abuztuaren 31ra arte

2

6
CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

7
SESIONES 17. or.
19:00 Pausado, 
DJ Göo-rekin

8 9

13

CONVERGENCIAS
14. or.
20:00 1,5m

14
SESIONES 17. or.
19:00 Balearic Beats, 
Pablo Cotton-ekin

15 16

20

CONVERGENCIAS
14. or.
20:00 Ahí, donde lo dejamos

21
SESIONES 17. or.
19:00 La hora zulú, 
Sr. Lobo-rekin

22 23

27

CONVERGENCIAS
30. or.
20:00 Your Own God

28
SESIONES 17. or.
19:00 Raíces negras, 
Dj Budin-ekin

29 30

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera
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2

IPUINAREN 
ORDUA  25. or.
18:00 El pez que lo narraba
todo

1
ARTLAB 23. or.
19:00 Los sabores del arte
ESCAPARATE 
DE LECTURAS 27. or.
Liburuteia binetan artean
Irailaren 30era arte

28 29

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

30 LA HORA DEL
CUENTO 25. or.
18:00 Upside down

21 22

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Actividad formativa

23 LA HORA DEL
CUENTO 25. or.
18:00 Pontxaren ipuin
majikoak

14

LabCIVICAN 20. or.
18 a 21:00 Pentsamenduaren
Laborategia

LabCIVICAN 20. or.
18 a 21:00 Pentsamenduaren
Laborategia

LabCIVICAN 20. or.
18 a 21:00 Pentsamenduaren
Laborategia

15

PROYECTO ÁRBOL
18. or.
19:00 Los frutos

16

IPUINAREN 
ORDUA  25. or.
18:00 Cuentos de ascensor

7

DE VIVA VOZ 31. or.
18:00 

DE VIVA VOZ 31. or.
18:00 

DE VIVA VOZ 31. or.
18:00 

DE VIVA VOZ 31. or.
18:00 

8

PROYECTO ÁRBOL
18. or.
19:00 Ramas entrelazadas

9

IPUINAREN 
ORDUA  25. or.
18:00 The dream catcher

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Actividad formativa

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

LabCIVICAN 20. or.
18 a 21:00 Pentsamenduaren
Laborategia

LabCIVICAN 20. or.
18 a 21:00 Pentsamenduaren
Laborategia

LabCIVICAN 20. or.
18 a 21:00 Pentsamenduaren
Laborategia

TOPAKETAK 21. or.
19:00 Coexistir con COVID-19 
y combatir a TECNO-COVID-19

ENCUENTROS 21. or.
19:00 Post-COVID-19:
Alimentando nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu

astelehena asteartea asteazkena
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EGUTEGIA 2020ko ABUZTUA-IRAILA

3

ENCUENTRO 28. or.
19:00 Ángel Erro, poeta

4
SESIONES 17. or.
19:00 La tarde urbana, 
III3S-rekin

5 6

10

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

11 12 13

17

ENCUENTRO 29. or.
19:00 Fernando Chivite,
idazlea

18
CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

19 20

24

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

25 26 27

CURSOS A LA TAZA:
¡salta la brecha! 30. or.
12 o 18:00 Prest. jarduera

osteguna ostirala larunbata igandea
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INFORMAZIOA  CIVICAN

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da, belaunaldien arteko
eta diziplina anitzeko topagune bizi bat, eta helburu du kultura eta hezkuntza
bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea, bai eta
literatura, pentsamendu garaikidea eta iraunkortasun kontzientzia bultzatzen
ere, Nafarroako herritarren parte hartze aktiboarekin.

ZER DA CIVICAN?

CIVICANen sortutako gune berri bat da, gastronomiaren arloko aisialdi es-
kaintza zabala eta kultur jarduerak eskaintzen dituena, pertsona guztiek
aukera izan dezaten Nafarroako Kutxa Fundazioaren kultur zentroaz gozat-
zeko, ingurune seguru eta atsegin batean.

CIVICAN PLAZA 

CIVICAN - Pio XII.aren etorbidea, 2  
PK 31008 Iruñea - 948 222 444

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12.
Bizikletaz. Aparkalekua sarreran.
Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI



CIVICAN gune seguru eta irisgarri bat da. COVID-19aren krisiak sortutako
egoerak eskatzen dituen prebentzio neurri guztiak betetzen ditu. Gainera,
Entzunaretoko jarduera guztiak irisgarriak dira entzumen desgaitasuna
duten pertsonentzat, begizta magnetikoaren bitartez.
Eraikinerako sarrera librea da. Besterik adierazi ezean, jardueretara* sartzeko
plaza erreserbatu behar da posta elektronikoz (informacioncivican@funda-
cioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa Fundazioaren Linean (948 222
444), uztailaren 31ko (ostirala) 09:00etatik aurrera, edukiera bete arte.
Pertsona bakoitzak 2 erreserba egin ditzake gehienez.

Jardueretan parte hartzeko, beharrezkoa da CIVICANen datu basean alta emana
egotea. Pertsona oro erregistra daiteke, doan, bere nortasuna egiaztatzen duen do-
kumentu ofizial bat aurkeztuta.
*Jarduerak arautzen ditu 2/1989 Foru Legeak, martxoaren 13koak, Ikuskizun Publikoei
eta Josteta Jarduerei buruzkoak.
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Informazio gunea - Astelehenetik larunbatera, 9:00-21:00
Programazio bulegoa  - Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 eta 17:00-20:00
Liburutegia (12 urtetik gora)  - Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 eta 16:00-
21:00. Larunbatetan, 9:00-14:00.
Haur liburutegia (0-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00. Larunbatetan,
10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
Kafetegia eta CIVICAN Plaza - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-
21:00. Larunbatetan, 10:30-14:00 eta 16:00-21:00.
CIVICAN itxita egonen da abuztuaren 8tik irailaren 12ra bitarteko larunbatetan
(biak barne).

ORDUTEGIAK

JARDUERETAN PARTE HARTZEA

CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak, aur-
kezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak, jardunaldiak eta biltzarrak.
CIVICANek doan uzten edo alokatzen dizkie aretoak helbide soziala Nafarroako
Foru Erkidegoan duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio edo fundazioei.
Aretoak uzteko eta alokatzeko araudia, bai eta eskaera fitxa ere, Nafarroako Kutxa
Fundazioaren webgunean eskuratu daitezke:
www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler

ARETOAK UZTEA ETA ALOKATZEA

Zentroaren jarduera sare sozialetan azaldu eta partekatzen da. CIVICANek profil
aktiboa du Youtube, Twitter eta Facebook-en.
Gainera, www.fundacioncajanavarra.es webgunean programa, zerbitzu eta jardueren
berri ematen da.

CIVICAN SARE SOZIALETAN
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kULTURA
jarduerak

CIVICANen udako arratsaldeak bizi eta gozatzeko programa. Musika,
dantza, jolasak eta istorioak partekatzeko espazio bat. Adin guztie-
tarako topagunea, soinuaren, mugimenduaren eta irudimenaren
bidez bidaiatzeko.
Jarduera guztiak CIVICAN Plazan eginen dira, 20:00etan. Kafetegitik
sartu behar da, eta sarrera librea da, edukiera bete arte.

TardeFEST

IKUSKIZUNA  
Danza Cabaret 
Abuztuak 25, asteartea, 20:00.
CIVICAN Plaza

> Galina Rodriguez, Zarys Falcón eta 
DJ Reymirekin.
Maitasun istorioak, dantzan. Bi emakumek
beren bizipenak azalduko dituzte, Chavela,
Celia Cruz eta beste ahots hilezkor batzuen
erritmoak lagunduta.

IKUSKIZUNA  
Radio Cabaret 
Abuztuak 11, asteartea, 20:00.
CIVICAN Plaza

> Iosu Marti eta Zarys Falcónekin.
50eko hamarkada gogora ekarriz, mikrofo-
noak eskuan, istorioak sortuko ditugu.
Soinuarekin jolastuz, paisaiak, fantasiak eta
begiradak ehunduko ditugu, atzoko eta
gaurko maitasunez hitz egiteko.

IKUSKIZUNA  
Cantando historias
Abuztuak 18, asteartea, 20:00.
CIVICAN Plaza

> Katanga DUBekin.
Musikak istorioak janzten ditu eta beroz eta
kolorez betetzen ditu. Ipuinak kantatuko
ditugu eta abestiak kontatuko ditugu… edo
alderantziz.
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Kultura
jarduerak

Programa berri bat, dantza garaikidearen eta CIVICANeko espazio
irekiaren arteko elkarrizketa bultzatzeko.
Jarduera guztiak CIVICAN Plazan eginen dira, 20:00etan. Kafetegitik
sartu behar da, eta sarrera librea da, edukiera bete arte.

CONVERGENCIAS

IKUSKIZUNA 
1,5m 
Abuztuak 13, osteguna, 20:00. 
CIVICAN Plaza

> Martxel Rodriguezek eta Jon Lópezek osat-
zen duten Led Silhouette konpainiarekin.
Iraupena: 30 minutu.
Nola erlazionatu gaitezke elkarrengandik
urrun mantenduz? Nola gauzatu dezakegu
gure esentzia, animalia sozialarena, metro eta
erdira bagaude? Ikuskizun honen oinarria da
kontraesan bat: elkarrengandik urruntzeko
obligazioa, topaguneetan (plazetan, adibidez)
elkartzeko nahiaren aurrean.

IKUSKIZUNA
Ahí, donde lo dejamos 
Abuztuak 20, osteguna, 20:00. 
CIVICAN Plaza

> Iñaki Fortun, Itxaso Etxetepeleku eta
Virginia Orozek osatzen duten Fueradeleje
konpainiarekin.
Iraupena: 45 minutu
Site specivic-en arrastoari jarraituz,
Fueradelejek CIVICAN Plazaren inguruak eta
arkitektura aprobetxatuko ditu frogatzeko
mugimenduak bizia eta edukia ematen
dizkiela elementu arkitektonikoei.

IKUSKIZUNA  
Your Own God
Abuztuak 27, osteguna, 20:00.
CIVICAN Plaza

> Ikerketa koreografikoko proiektu hau Ju-
dith Sánchezek 2020ko udan La Faktoría
Choreographic Center-en egindako egonaldi
artistikoaren emaitza da, zentro horretako
International Training Program-eko ikasleen
lankidetzarekin egindakoa.
Iraupena: 45 minutu
Judith Sanchez zuzendaria, koreografoa, ira-
kaslea eta inprobisatzailea da, eta Berlinen
bizi da. Hainbat konpainiatan ibili da, hala
nola Sasha Waltz & Guest, Trisha Brown
Dance Company, Mal Pelo, eta 
DanzAbierta-n.
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Kultura
jarduerak

Nafarroan bizi diren eta lan egiten duten sortzaileak ezagutzera
emateko eta ikusleekin birkonektatzeko prozesu partekatuan haien
bidelagun izateko programa.
Hainbat diziplinaren bidez, CIVICAN ekosistemaren behaketan eta
analisian oinarrituta lan eginen da, proiektua amaitu eta ekintza/ins-
talazio artistiko gisa aurkeztu bitarte.

OBSERVAR, HACER

HAZTEGIA  
Cuerpo y movimiento
Abuztuak 3-17. 
CIVICAN Plaza

> Ghislaine Verano diziplinarteko artistaren eta Carmen Larraz dantzari eta koreografoaren
proiektua.
Ghislaine Veranok eta Carmen Larrazek haztegi artistiko bat eginen dute CIVICANen; behake-
taren bidez datuak bilduko dituzte, eta horrela ikertu ahal izanen dute nola mugitzen den espa-
zio fisiko eta gizatiar hau, nola arnasten duen, nola egiten dituen taupadak. Egindako behake-
tetatik abiatuta, bi artistek proiektu bat garatuko dute, Zentroaren mugimenduak eta bizipenak
islatuko dituena beren gorputzetik abiatuta; eta proiektua mamitzeko, amaiera gisa, jendau-
rrean erakutsiko dute. Erakusketaren formatua eszenikoa, instalazio bidezkoa, ikusizkoa eta
soinuzkoa izanen da.
Proiektuaren ondorioak: abuztuak 17, astelehena, 20:00. CIVICAN Plaza. Sarrera librea, kafete-
gitik, edukiera bete arte.
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Kultura
jarduerak

Ostiral arratsaldeetan, CIVICAN Plazan, gune bat proiektatu da
abangoardiako musikari lekua emateko genero ezberdinen 
bitartez.
Atzo, gaur eta biharkoek atmosfera musikal elektroniko, indie edo
beltzekin bat eginen dute, funk, soul, R&B edo boogaloo doinuen
bidez, eta tartea emanez ere beste musika estilo batzuei, hala nola
house, pop, african beats, rock and roll, garage, surf eta beat.
Saio guztiak CIVICAN Plazan eginen dira, 19:00etan.
Kafetegitik sartu behar da, eta sarrera librea da, edukiera bete arte.

SAIOAK
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Kultura
jarduerak

Pausado, DJ
Göo-rekin
Abuztuak 7, ostirala,
19:00.
CIVICAN Plaza

> Nahasketa onak, 
teknika ona eta
technotik popera doan
doinu sorta bat.

Balearic
Beats, Pablo
Cotton-ekin
Abuztuak 14,ostirala,
19:00. 
CIVICAN Plaza

> Ilunabarrari soinu
banda jartzeko estilo
amalgama.

La hora
zulú, Sr.
Lobo-rekin
Abuztuak 21,
ostirala, 
19:00. CIVICAN
Plaza

> 50eko eta 60ko
hamarkadetako era
guztietako doinuak:
soul, r&b, rock and roll,
garage edo surf.

Raíces
negras, Dj
Budin-ekin
Abuztuak 28,
ostirala, 19:00.
CIVICAN Plaza

> Binilo saio bat, nu-
jazz, soul, hip hop eta
downtempo doinuekin.

La tarde
urbana,
III3S-rekin
Irailak 4, ostirala,
19:00. 
CIVICAN Plaza

> Doinu urbanoak eta
pop garaikidea, su
eztian kozinatuta.
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Kultura
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak belaunaldien arteko elkargune
bat proposatzen du, sorkuntza artistikoaren bidez ideiak,
ezagutzak eta historiak partekatzeko. 
Parte hartze librea, CIVICANen izena emanda. 
Laborategian 4 saioak bilduko dira.

PROYECTO ÁRBOL

SAIOA  
Raíces en 
la tierra
Abuztuak 4, asteartea
Oroitzapenen inguruko
laborategia, material
naturaletatik abiatuta
sortzeko.

SAIOA  
La salvia 
del tronco 
Abuztuak 18, asteartea
Pertsona bakoitzaren
jakinduriaren inguruko
laborategia, collageak
sortzeko norberaren
argazkiekin eta garaiko
aldizkariekin eta
argitalpenekin.
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Kultura
jarduerak

LABORATEGIA  
Anatomía de un árbol 
Abuztuak 4-18 eta irailak 8-15,
19:00-20:30.
3. gela eta CIVICAN Plaza

> Ana Rosa Sánchez hezitzaile artistikoak
koordinatutako programa.
60 urtetik gorako pertsonentzat, norbaitek lagunduta.
Plazak: 16
Zuhaitzen enborretan denboraren joana dago markatuta.
Haien anatomiari jarraituz, laborategi honetan
azpimarratuko da zer balio duten denboraren joanak,
zahartzaroko jakinduriak eta oroitzapenek, gizarte honen
parte eta izaki espresiboak garela sentitzeko bide gisa.

SAIOA  
Ramas
entrelazadas
Martes 8 de septiembre
Lab en torno a los caminos
de la vida, donde compartir
las derivas vitales a través
de la arcilla y el barro.

SAIOA  
Los frutos
Martes 15 de septiembre
Construcción de una
instalación artística como
resultado de los
laboratorios anteriores.
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Kultura
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak esku hartze sozialerako laborategi
bat sustatu du, hainbat pertsona motak elkarrekin lan egin dezaten
arazo sozial berriei berariazko erantzun bat emateko, bizikidetza
eta elkartasun modu berriak bultzatzen dituzten ekintzen bidez.

CIVICAN Laborategia

Pentsamenduaren
laborategia 
Irailak 14-30, astelehen eta asteazkenetan,
18:00-21:00. 3. gela

> Javier Espinosa gizarte aholkulariak koordinatuta.
Plazak: 15
Parte hartzea librea da,
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
helbidean izena emanda.
Gizartea aldatu nahi duten adinez nagusientzako
programa.
Helburua da gogoetak partekatzea eta Kulturak
egituratzaile sozial gisa duen eginkizun
integratzaileari buruz hitz egitea. Analisiaren eta parte
hartzearen bidez irtenbideak proposatuko dira,
Nafarroako Kutxa Fundazioak bere zentro
soziokulturalean aplika ditzan, horrela gizarte
bidezkoago eta kohesionatuago bat lortzen
laguntzeko.
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Kultura
jarduerak

Pentsamendurako eta eztabaidarako gune honetan, zientzia, gizarte
eta kulturaren arloko hainbat protagonistak etorkizuneko gizarteak
aurre egin beharreko erronka nagusiak partekatzen dituzte ikusleekin.
Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin elkarlanean.

CIVICAN TOPAKETAK

TOPAKETA
Coexistir con 
COVID-19 y
combatir a
TECNO-COVID-19 
Irailak 23, asteazkena, 19:00.
Entzunaretoa.

> Humberto Bustince NUPeko Kon-
putazioaren Zientzian eta Adimen
Artifizialean katedradunarekin eta
Javier Echeverría filosofoarekin.

TOPAKETA
Post-COVID-19:
Alimentando
nuestro cuerpo y
nuestro espíritu 
Irailak 30, asteazkena, 19:00.
Entzunaretoa.

> Iciar Astiasaran Nutrizio eta
Bromatologiako katedradun eta
Nafarroako Unibertsitateko
ikerketako errektoreordearekin eta
Miguel Zugaza Bilboko Arte Ederren
Museoko zuzendariarekin.
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LABORATEGIA
Stand Still 
Abuztuak 11, asteartea, 19:00.
3. gela
> Elena Albert hezitzaileak koordinatuta.
7-10 urte arteko haurrentzat.
Plazak: 10
Gorputzaren jarrera aztertuko da
testuinguru imajinatu batean. Eguneroko
eszenei erreparatu eta modu kolektiboan
forma emanen zaie. Argazkigintzaren
nozioaren eta play-stop ikuskaldiaren
bidez, hainbat eszena garatuko dira.

LABORATEGIA
Los sabores 
del arte 
Irailak 1, asteartea, 19:00.
3. gela
> Elena Eraso hezitzaileak
koordinatuta.
6-10 urte arteko haurrentzat.
Plazak: 10
Dastamena eta entzumena erabiliko
dira irudimena, sormena eta arte
gaitasunak garatzeko, eta ikasiko da
artearen hizkuntzaren oinarrizko
kodeak erabiltzen, hala nola usaina,
bolumena edo forma.

LABORATEGIA
La cinta 
Abuztuak 25, asteartea, 19:00.
3. gela
> Erkuden de Andrés hezitzaile artistikoak
koordinatuta.
3-6 urte arteko haurrentzat.
Plazak: 10
Jarduera euskaraz eginen da.
Zintari eustea da izar iheskor bati gu
eramaten uztea, funanbulista bati heltzea,
sagu bati isatsetik atxikitzea edo suge bati
mihitik oratzea. Adrien Parlange-ren La
Cinta liburua izanen da laborategi poetiko-
artistiko honen inspirazio iturria.

Nafarroako Kutxa Fundazioak sorkuntza artistikoa sustatu nahi du.
Neska-mutikoek ikuspegia irekitzen lagunduko dieten esperientziak
biziko dituzte. Ekintza ludikoak eta parte hartzaileak, ezagutza
berriak eskuratu eta jakin-mina sustatzeko.
Parte hartze librea, aldez aurretik izena emanda.

ARTLAB
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4 urtetik* gorako haurrentzako jarduera.
Hitzordu bat astero ahozko narrazioaren botere liluragarriarekin;
oso gertutik entzuteko istorioak, CIVICANeko haur liburutegiko
liburuen artean.
*Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrentzat da. Haurrekin batera
doazen helduek eta adin horretatik beherako haurrek liburutegitik
kanpo egon beharko dute saioa amaitu arte. Jarduerak irauten duen
bitartean, liburutegiko langileak arduratuko dira haurrez. Liburutegiaren
ohiko gainerako jarduerak eta zerbitzuak saioa amaitutakoan berra-
biaraziko dira.

IPUINAREN ORDUA
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Sin
mascarillas,
no hay
cuentos de
ranillas 
Abuztuak 5,
asteazkena, 19:00
Virginia
Senosiainekin

La gran
aventura de
Paolo
Torpolini
Abuztuak 12,
asteazkena, 19:00
Sergio Salinasekin

Oihaneko
erregea 
Abuztuak 19,
asteazkena, 19:00
Lur Usabiagarekin.
Saioa euskaraz

Batidos de
cuentos 
Abuztuak 26,
asteazkena, 19:00
Virginia
Senosiainekin

El pez que
lo narraba
todo 
Irailak 2,
asteazkena, 18:00
Virginia
Senosiainekin

The dream
catcher 
Irailak 9,
asteazkena, 18:00
Virginia
Morionesekin.
Saioa ingelesez

Cuentos de
ascensor 
Irailak 16,
asteazkena, 18:00
Sergio de
Andrésekin

Pontxaren
ipuin
majikoak
Irailak 23,
asteazkena, 18:00
Jaione Urtasunekin.
Saioa euskaraz

Upside
down
Irailak 30,
asteazkena, 18:00
Virginia
Morionesekin.
Saioa ingelesez
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Liburutegiko erakustokietan hainbat motatako argitalpenak bilduko
dira, gaurkotasunaren, bizitzaren erritmoaren edo urtaroen joan-eto-
rriaren arabera irakurtzeko. Oraingo honetan, udako irakurgaiak aur-
keztuko dira, bai eta komikiaren panoramako lanik berrienak ere,
irailaz gozatzeko bineta artean.
Erakusleiho bakoitzeko liburuak bilduta daude dagokion irakurketa
gidan, eta hori liburutegiaren webgunean deskargatu daiteke.

ESCAPARATE DE LECTURAS

ERAKUSLEIHOA
Udako agertokiak
Uztailak 27 - abuztuak 31
> Helduentzat. 
Udaberri arraro baten ondoren, ateak eta
leihoak parez pare zabaldu eta kanpora
aterako gara, gozatu ahal izateko eguzkiaz
eta haren energia indarberritzaileaz, ibilaldi
lasaiez, gau izartsuez, erritmo aldaketaz…
eta abenturaz. Udan girotutako kontakizun
sorta bat aurkeztuko dizuegu; hainbat
istorio, bero orduetan entretenitzeko, haiek
eramaten uzteko eta, agian, bizipen berriak
inspiratzeko.

ERAKUSLEIHOA
Oporrak kuadrillan
Uztailak 27 - abuztuak 31
> Haurrentzat.
Zeinen ongi egoten garen lagunekin!
Zenbait hilabetez isolatuta egon ondoren,
uda iristearekin bat, berriz kuadrillarekin
elkartu eta mila burutazioz gozatzeko
gogoa dugu. Liburu hauetako
protagonistek ere taldean gozatuko dute
oporrez, eta egoera dibertigarri asko biziko
dituzte! Ez galdu haien abenturak.

ERAKUSLEIHOA
Liburutegia bineta
artean
Irailak 1-30
> Jende guztiarentzat.
CIVICANek komikiaren munduko azken
berritasunak aurkeztuko ditu bere
liburutegiko erakusleihoan: etxeko
txikienentzako istorioak, gazteentzako
albumak eta helduentzako argitalpenen
sorta zabal bat. Irailean, zatoz bineta
artean irakurtzera.

ERAKUSLEIHOA
Badakit zer egin
zenuten iazko udan
Uztailak 27 - abuztuak 31
> Gazteentzat.
Errutinak eta ordutegiak alde batera utzita,
udak abenturak bizitzeko hamaika aukera
ematen ditu: herriko etxeko ganbaran
objektu misteriotsuak aurkitzeko unea da,
ondoko apartamentuko auzokide berria
zelatatzeko momentua, gaizkile talde
arriskutsu bat agerian jartzeko unea...
Hemen duzue udan girotutako istorio sorta
bat, itzaletan irakurtzeko eta zuen denbora
pasen zerrenda freskatzeko kontakizunak.
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Liburuaren sektorean lan egiten duten gure inguruko pertsonekin to-
paketak egiteko liburutegi programa; aukera bat iritziak eta proiektuak
partekatzeko.
Jarduera guztiak CIVICAN Plazan eginen dira, 19:00etan. Sarrera
librea da, izena emanda.

VECINOS DE LETRA · LETRAKIDE

TOPAKETA
Eguneroko idazketa
Irailak 3, osteguna, 19:00. CIVICAN Plaza
> > Ángel Erro poetarekin. Helduentzat.
Jarduera euskaraz eginen da.
Eguneroko bat idazteko ohitura eta ahalegin horren emaitza:
errealitatearen oharrak, testu formatuko argazkiak.
Ángel Erro Iruñean jaio zen, 1978an, eta Burlatan bizi izan ondoren,
gaur egun Iruñea eta Madril artean ibiltzen da. Zuzenbidean
lizentziaduna da. Euskaraz idazten du, batez ere poesia, baina
prentsan (Berria) ere kolaboratzen du, zutabegile gisa. Eta harkadian ni
(2002), Gorputzeko Humoreak (2005) eta Lerro etena (2019) idatzi
ditu.



TOPAKETA
Escribir en primera persona
Irailak 17, osteguna, 19:00. CIVICAN Plaza
> Fernando Chivite idazlearekin. Helduentzat.
Topaketa bat egile benetan berezi honekin, bere literaturaren
ikuskeraz hitz egiteko: bere ohiko gaiak (denboraren joana,
deserrotzea, nortasunaren igarokortasuna…), bere hizkera ironiko-
poetikoa eta mugaz haraindiko begirada, bi menderen arteko mugan.
Atarrabian bizi den arren, Fernando Chivite Iruñean jaio zen, 1959an.
Pedagogian lizentziaduna da, poesia, kontakizunak, eleberria eta
artikuluak idazten ditu, eta bere ibilbidean zehar literatur sari ugari
jaso ditu. 1986an argitaratu zen bere lehen poema liburua, La
inmovilidad del perseguido, eta 1994an, berriz, bere lehen eleberria,
Los seres indefensos.
Ordutik, bost poesia liburu eta sei eleberri argitaratu ditu; azkena,
Sebas Yerri, retrato de un suicida, 2018ko apirilean. Prentsan
kolaboratu ohi du (Diario de Noticias eta El Correo egunkarietan
idazten ditu asteroko zutabeak). Ziurgabetasuna eta zalantza
aldarrikatzen ditu, etengabe “egiak” bilatzen ditugun arren.
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VECINOS DE LETRA · LETRAKIDE
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Liburutegiak eskaintzen dituen aukera guztiak ezagutzeko eta bertako
baliabideak erabiltzen ikasteko programa bat.
Parte hartzea librea da, liburutegian izena emanda.

EZAGUTU ZURE LIBURUTEGIA

PRESTAKUNTZA JARDUERA
Cursos a la taza: ¡salta la brecha!
Abuztuak 4 - irailak 29, astelehen, astearte edo ostegunetan, 12:00 edo 18:00.
> Prestakuntza saio laburrak, egunero erabiltzen diren oinarrizko tresnetan trebatzeko.
Formatua informala da: mahai bat kafetegian, zeure telefonoa, tableta edo ordenagailu
eramangarria, eta ikasteko gogoa. Kafe bat hartzen duzun bitartean, baliabide berri batek
nola funtzionatzen duen ikasiko duzu.
Eten digitala gainditzen lagunduko dizugu, talde txikiko saio batean. Gure menuak hiru
“zapore” ditu, nahi duzuna aukeratzeko:

1. 1KATALOGOKO FRESKAGARRIA: sartu “Nire liburutegia” atalean, eta bilatu
liburuak, erreserbatu edo berritu maileguak

2. INFUSIO DIGITALA: kudeatu mailegua plataforma digitaletan (eBiblio, eFilm eta
eMagazine).

3. KAFEA TXATAREKIN: atera etekin guztia txatei eta bideotxatei (whatsapp eta jitsi
meet).
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AHOZ GORA

Ahoz gora
Irailak 7-28, astelehena, 18:00. 
Haur liburutegia
> 4 urtetik gorako haurrentzat.
Parte hartzea librea da, edukiera bete arte.
Boluntario talde batek txandaka eginen ditu irakurketak,
liburutegiko taldearen laguntzarekin: ipuinek eta poemek
doinua jarriko diete liburutegiko astelehenei.

Irakurketa sustatzeko programa, helburu duena haurrak testu onenetara
hurbiltzea heldu baten ahotsaren bitartez; hurbileko topaketa bat,
zeinean hitzak bizirik dauden eta liburu baten erakargarritasuna era-
kusten duten.
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