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Azaleko irudiaren egilea Ruperto Mendiri Ruiz de Alda da,
eta “FEMME” du izena. IX. Imagina CIVICAN
diseinu lehiaketako ﬁnalista izan zen.

CIVICAN - Nafarroako Kutxa Fundazioaren Zentro Soziokulturala
Pio XII.aren etorbidea, 2, 31008 PK Iruñea - T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - @CivicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas
DL: NA-1175-2016
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ez ezazu
galdu!

40

- Kanpamentua
CIVICANen
- LAB 0.3
- Ipuinaren
ordua

FAMILIAK

34
OSASUNA ETA
ONGIZATEA

- Aerobika
adinekoentzat
- GAP
- Metodo
hipopresiboa
- Pilates
- Yoga
- Zumba

- Alegiazko
animaliak
- Irakurketa
erakusleihoa
- Boz goran
- #biblioteka,
#territoriojoven

46
LIBURUTEGIA
5
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astelehena

asteartea

asteazkena

UZTAILAK 30

UZTAILAK 31

AURKEZPENA 47. or.

Animalia irrealak:
espezieak eta habitatak
(abuztuaren 29ra arte)
JOLASA 47. or.

Irudizko zooinbentarioa
(abuztuaren 29ra arte)

5

6

JOLASA 53. or.

SUPERJOSTARIA

10: 00 Joko-TK,
abentura eta jolasa
(abuztuaren 30era arte)

53. or.

IKASTAROA EUSKARAZ.
17. or. (Oraindik) Idatzi ez dudana

HIRI KANPAMENTUA
41. or.

IPUINAREN ORDUA

1. txanda Kanpamentua
CIVICANen (abuztuaren 9ra arte)

12

44. or.

19:00 Dragoien ipuinak

13

ROCK ‘N’ ROLL
KONTZERTUA 21. or.

(Oraindik) Idatzi ez dudana

HIRI KANPAMENTUA

abuztua

14
IKASTAROA
EUSKARAZ 17. or.

20:30 The Soul Jacket

6

7

41. or.

IPUINAREN ORDUA

2. txanda Kanpamentua
CIVICANen

19:00 The time guardians

44. or.

(abuztuaren 16ra arte)

19

20

21

22. or.

KONTZERTUA 27. or.

20:30 Floridablanca

19:00 Rancapino

IKASTAROA
EUSKARAZ 17. or.

HIRI KANPAMENTUA

MASTERCLASS 26. or.

POP KONTZERTUA

41. or.

3. txanda Kanpamentua
CIVICANen (abuztuaren 23ra arte)

26

17:00 Flamenkoaren gako
musikalak

27

(Oraindik) Idatzi ez dudana
IPUINAREN ORDUA
44. or.

19:00 Kobazuloko ipuinak

28

EUSKAL MUSIKAKO
KONTZERTUA 24. or.

IKASTAROA
EUSKARAZ 17. or.

20:30 Ruper Ordorika

(Oraindik) Idatzi ez dudana

HIRI KANPAMENTUA

IPUINAREN
ORDUA 44. or.

41. or.

4. txanda Kanpamentua
CIVICANen (abuztuaren 30era arte)

19:00 Herensugeak
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2019KO UDAKO EGUTEGIA
osteguna

1

ERAKUSKETA
15. or.

ostirala

larunbata

igandea

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

IRAILAK 1

Meraki, emakume
begiradak
IRAKURKETA
ERAKUSLEIHOA 50. or.

- Alegiazko animaliak
- Bestiarioak
- Herensugeen garaia

(Hilabete osoan zehar)

8
POP KONTZERTUA
20. or.

20:30 Alondra Bentley

15
IRAKURKETA
ERAKUSLEIHOA
26. or.

17:00 Flamenqueando

22
SOUL BLUES
KONTZERTUA 23. or.

20:30 John Németh

29
FUSIO MUSIKAKO
KONTZERTUA 25. or.

20:30 Carmen Souza

7
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astelehena
BOZ GORAN 52. or.

2 18:00

(Irailaren 30era arte)
IKASTAROA 17. or.

10:00 Nori inporta zaio zer
esaten dudan

asteartea

asteazkena

3

4

TAILERRA 15. or.

IPUINAREN ORDUA

17:00 Komunikazioa
eraldaketa sozialerako

44. or.

18:00 Katiuskak, aterkiak
eta beste hitz batzuk

IRAKURKETA
ERAKUSLEIHOA 30. or.

Komiki garaia

(Irailaren 30era arte)

9

10

IKASTAROA 17. or.

TAILERRA 15. or.

10:00 Nori inporta zaio
zer esaten dudan

17:00 Komunikazioa
eraldaketa sozialerako

11
TAILERRA 42. or.

18:00 Jolastuz ikasi
IPUINAREN
ORDUA 44. or.

18:00 Romeo my pet
dragon

16

17

IKASTAROA 17. or.

18
IPUINAREN ORDUA
44. or.

10:00 Nori inporta zaio
zer esaten dudan

18:00 Ipuin serpentinoak

IKASTAROA 18. or.

18:00 Historia bikoiztuak

23
IKASTAROA 17. or.

10:00 Nori inporta zaio
zer esaten dudan

iraila

IKASTAROA 18. or.

8

18:00 Historia bikoiztuak

30
IKASTAROA 18. or.

18:00 Historia bikoiztuak

24

25
IPUINAREN ORDUA
44. or

18:00 Gaztain Usaina
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2019KO UDAKO EGUTEGIA
osteguna

ostirala

larunbata

igandea

5

6

7

8

12

13

14

15

21

22

KONTZERTU
DIDAKTIKOA 32. or.

20:00 Musika eta
sinestesia

ERAKUSKETA 28. or.

- Express aretoa
- Etorkizuneko binetak
(urriaren 13ra arte)

FAMILIA TAILERRA
28. or.

18:00 Nola marraztu zure
lehen komikia, urratsez
urrats

19

20

TAILERRA 43. or.

FAMILIA TAILERRA

18:00 Musikazko laztanak

29. or.

10:00 Komiki
autobiografikoa Sandra
Uve-rekin

26
TAILERRA 43. or.

18:00 Musikazko laztanak

27

28

29

TAILERRA 18. or.

10:00 Musika ekoizpena
Ableton Live-rekin
FAMILIA TAILERRA
33. or.

11:30 Elkarrekin sortuko
dugu

9
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CIVICAN INFORMAZIOA

ZER DA CIVICAN?
CIVICAN, Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da; espazio
bizi bat, belaunaldien arteko eta diziplina anitzeko topagune bat. Helburu
ditu kultura eta hezkuntza bultzatzea eta aktibatzea, eta elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea; bai eta literatura, pentsamendu garaikidea, jasangarritasunaren kontzientzia eta nafarren parte hartze aktiboa bultzatzea ere.
CIVICANek hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako entzunaretoa, bi
irakurketa gela dituen liburutegia, erakusketa gela, erabilera anitzeko lau gela,
sukaldea, dantza aretoa, igerileku girotua eta kafetegia.
Urtean zehar hainbat ikastaro eta tailer antolatzen dira, bai eta jarduera kulturalak, sozialak, hezkuntzakoak eta irakurketa sustatzekoak ere. Bestalde,
Nafarroako erakundeei eta taldeei espazioak uzteko eta alokatzeko zerbitzu
bat ere badago.

10

NOLA IRITSI
CIVICAN - Pio XII.aren etorbidea, 2 31008
PK Iruñea - T 948 222 444.
Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12.
Bizikletaz. Bizikleta aparkalekua sarrera nagusian.
Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

ORDUTEGIAK
Informazio gunea - Astelehenetik larunbatera, 09:00-21:00
Programazio bulegoa - Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 eta 17:00-20:00
Liburutegia (>12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:0021:00. Larunbatetan, 09:00-14:00
Haur liburutegia (3-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00. Larunbatetan, 10:00-14:00 eta 17:00-20:00. Oporretan, astelehenetik larunbatera:
10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-21:00. Larunbata:
10:30-14:00 eta 16:00-21:00.
*CIVICAN itxita egongo da uztailaren 5etik 28ra eta ekainaren 22tik irailaren
14ra bitarteko larunbatetan.

JARDUERETAN PARTE HARTZEA
CIVICAN gune irisgarri bat da.
Entzunaretoko jarduera guztiak irisgarriak dira entzumen desgaitasuna
duten pertsonentzat, begizta magnetikoaren bitartez.
Gorrentzako jarduera irisgarriak, zeinu hizkuntzako interpreteekin
eta/edo azpitituluekin egindakoak, dagozkion sinboloekin adierazita
daude.
Eraikin eta erakusketetarako sarrera librea eta doakoa da.
Ikastaroetan eta tailerretan parte hartzeko, aldez aurretik izena eman
behar da.
Jardueretara sartzeko*, gonbidapena eskuratu behar da, jarduera hasi baino
ordubete lehenagotik hasita (bi gonbidapen gehienez pertsona bakoitzeko;
jarduera familientzat bada, lau gonbidapen gehienez pertsona bakoitzak).
Jardueretan parte hartzeko, CIVICANen datu basean alta emanda egon
behar da. Edozein pertsona erregistra daiteke doan, nortasuna ziurtatuko
duen agiri oﬁzial baten bidez. Adingabeek gurasoekin edo legezko tutorearekin
joan behar dute.
*Ikuskizun Publikoei eta Josteta Jarduerei buruzko martxoaren 13ko 2/1989 Foru
Legeak arautua.
11
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IKASTAROETAN ETA TAILERRETAN
IZENA EMATEA
Uda’19 CIVICAN Programako ikastaroetan eta tailerretan izena emateko zozketa egingo da.
Zozketan izena emateko epea ekainaren 3tik (09:00) ekainaren 5era (21:00)
bitarte izango da, eta CIVICANen egin ahalko da, Nafarroako Kutxa Fundazioa
Linean (948 222 444) edo www.fundacioncajanavarra.es webgunean.
Erabiltzaile bakoitzak 3 izen emate egin ditzake gehienez, eta bakoitzak bere
zenbakia izango du.
Ekainaren 10ean (astelehena) zozketa publikoa egingo da CIVICANen, plazak
banatzeko.
Plaza lortu duten zenbakiak www.fundacioncajanavarra.es web orrian argitaratuko dira eta erabiltzaileei SMS bat bidaliko zaie.
Plaza lortu duten erabiltzaileei ekainaren 14an kobratuko zaie ikastaroa edo
tailerra, banku txartelaren bidez.
Ekainaren 14tik aurrera, hutsik gelditu diren plazak zuzenean betetzeko izen
emateak egiteko epealdi bat zabalduko da.
Ikastaroa ez bada heltzen gutxieneko izen emate kopurura, atzeratu edo bertan behera geldituko da.
Izen ematearen zenbatekoa itzuliko da bakar bakarrik jarduera bertan behera
gelditzen bada.

ARETOAK UZTEA ETA ALOKATZEA
CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak
eta aurkezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak, jardunaldiak eta biltzarrak.
CIVICANek doan utziko eta alokatuko dizkie aretoak helbide soziala Nafarroako
Foru Erkidegoan duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio, elkarte
eta fundazioei. Aretoak uzteko eta alokatzeko araudia eta eskaerak egiteko
ﬁtxak Nafarroako Kutxa Fundazioaren webgunean daude: http://www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler

12
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jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

elkartasuna

TAILERRA

Komunikazioa
eraldaketa
sozialerako
Irailaren 3tik 10era,
asteartetan, 17:00-19:30.
1. gela
Hirugarren sektoreko
profesionalentzat, hezkuntza
komunitatearentzat eta
hezkuntza interesatzen zaien
pertsonentzat
> Ikuspegi praktiko, errealista eta
positibotik, organizazio batek
dituen baliabideak komunikazio
beharretara nola egokitu daitezkeen
eta dauden tresnak, berriak nahiz
zaharrak, modu sortzailean nola
erabil daitezkeen aztertuko da. Eta
hori guztia komunikazio sozialean
ezinbestekoa den kode etiko bati
jarraiki.
25 plaza
Irakaslea: Berta Bernarte,
komunikazioan aditua
2h eta 3m-ko 2 saio [5h]
Izen ematea: 25€

BESTE BEGIRADA
BATZUK, ERREALITATE
BERA
Ezgaitasunaren inguruko sentsibilizazioa XXI. mendean lortzeko dagoen erronketako bat
da. Programa honen bidez,
bistan jarri nahi dira egindako
lorpen sozialak eta ezgaitasunen bat duten pertsonak
eta, gainera, gizarte eredu inklusibo baten aldeko ekarpena
egin nahi da.

ERAKUSKETA

Meraki, emakume
begiradak
Abuztuaren 1etik 30era. Ataria
> MERAKI hitz greko bat da, eta
esanahi hau du: zerbait maitasunez eta
sormenez egitea, arima jarrita.
Bizitzaren edertasuna eta pertsonaren
garapena ospatzeko era bat da. Eta
kontzeptu hori nolabaiteko konexio bat
da erakusketa honetan aurkezten diren
lau artisten artean: Margaret Keane,
Romina Lerda, Muniba Mazari eta Frida
Kahlo.
Erakusketa osatzen duten 16
margolanak Artearen eta
Ezgaitasunaren Atena Fundazioko
Musika eta Dantza Eskolako ikasleek
egin dituzte, aniztasun funtzionala eta
intelektuala duten ikasleek alegia.

15
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jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

KULTURA
IKASTAROA EUSKARAZ

IKASTAROA

(Oraindik) Idatzi ez
dudana

Nori inporta zaio zer
esaten dudan

Abuztuaren 7tik 28ra, asteazkenetan,
18:00-20:00. 1. gela
Poesia gustuko duten gazte eta
helduentzat.

Irailaren 2tik 23ra, astelehenetan,
10:00-12:00. 1. gela
Autobiograﬁaren generoa gustuko
duten helduei zuzenduta.

> Ikastaro bat poesiari beldurra galtzeko edo, gutxienez, sudoku bat balitz bezala
ikusteari uzteko—. Ikastaroa zuzenduta
dago poeta ez diren guztiei, edo poemek
beti errimatu behar dutela uste dutelako
poesiara gerturatzen ez direnei, edo
poemak ebakuntza mahaiaren gainean jarri
eta disekzionatzen ibiltzeaz nekatuta
daudenei.
Lau saiotan poemak -jatorrizkoak nahiz
euskarara itzuliak- irakurriko dira eta hitz
egiten utziko zaie. Idazteko saiakera ere
egingo da, baina nork bere burua serioegi
hartu gabe.

> Egunerokoa, memoriak, autoﬁkzioa…
Patxi Irurzun idazleak idazketa
autobiograﬁkoaren gakoak eman eta
ariketa praktikoak proposatuko ditu,
modan dagoen literatura genero horretan
lehen urratsak emateko. Denok dugu
kontatzeko moduko historia txiki ala handi
bat, uste izan arren inori ez zaiola inporta
izango. Izan ere, sarritan, NIRE literatura
GURE literatura bihurtzen da.
15 plaza
Irakaslea: Patxi Irurzun, idazlea 2h-ko 4
saio [8h]
Izen ematea: 40€

15 plaza
Irakaslea: Irati Iturritza, poeta 2h-ko 4
saio [8h]
Izen ematea: 40€

17
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jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

KULTURA

IKASTAROA

Historia
bikoiztuak
Irailaren 16tik 30era, astelehenetan,
18:00-20:30. 1. gela
Bikoizketarako hastapenak,
euskaraz eta gaztelaniaz, zinema
eta bikoizketa zinematograﬁkoa
gustuko dituzten gazte eta helduei
zuzenduta.
> Interpretazioaren eta sinkroniaren
oinarrizko nozioak ikasi, bikoizketaren
inguruko ezaguera orokorrak eskuratu
eta, osagarri gisa, praktikak egingo
dira hainbat gai lantzeko: denboraren
kodeak, keinuak, ahotsa, tonuak…
Ariketak euskaraz nahiz gaztelaniaz
egin ahalko dira.
12 plaza
Irakaslea: Iker Bengotxea,
bikoizketako aktorea
2h eta 30m-ko 3 saio [7h 30m]
Izen ematea: 50€

TAILERRA

Musika ekoizpena
Ableton Live-rekin
Irailak 28, larunbata, 10:00-14:00 eta
16:00-20:00. 2. gela
Musika ekoizpena interesatzen zaien
gazteei eta helduei zuzenduta.
> Ableton Live softwarea oso erabilia da
musika elektronikoko ekoizpenetan.
Plataforma oso malgu eta intuitiboa da,
konposatzeko eta ekoizteko egokia.
Ikastaroaren helburua da musika
elektronikoko abesti bat ekoiztea, abesti bat
sortzeko prozesuaren urrats guztiei jarraituz
eta tresna gisa Ableton Live programa
erabilita.
Ezinbestekoa da informatikako ezaguerak
izatea eta ordenagailu eramangarria ekartzea
gomendatzen da.
25 plaza
Irakaslea: Ioan Gamboa, musika ekoizlea
8h-ko saio 1 [8h]
Izen ematea: 40€

18
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jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

KULTURA

19

VERANO 2019 eusk:Maquetación 1 18/06/19 14:56 Página 20

jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

KULTURA
CIVICAN ESZENA
CIVICANeko patioan egingo den kontzertu programa, estatuko eta
nazioarteko taldeak bilduko dituena. Hainbat estilotako musikaz gozatzeko aukera izango dute ikusleek: soul, indie, fusioa edo egile
musika, besteak beste.

POP KONTZERTUA

Alondra Bentley
Abuztuak 8, osteguna, 20:30. Patioa
> Alondra Bentley (Erresuma Batua, 1983) ahotsaren dohainarekin jaio zen. Hala islatzen
dute behintzat orain arte argitaratu dituen lau diskoek, bere kontzertuek eta, noski,
argitaratu duen azken diskoak: Solar System (2018). Ashﬁeld Avenue (2009) diskoarekin
debuta egin eta berehala estatuko musika panoramaren lehen lerroan jarri ostean, birak
egiteari ekin zion Alondrak eta harrezkero entzuleak seduzitzea lortzen du joaten den leku
orotan. The Garden Room (2012) eta Alondra Bentley Sings for Children, It's Holidays
(2012) lanek bere nortasunaren eta arrakastaren oinarriak sendotzeko balio izan zioten, eta
Resolutions (2015) lanarekin, berriz, jauzi egin zuen ordura arte landu ez zituen soinuetara,
eta kritikak entusiasmo handiz erantzun zuen.
Orain Solar System (2018) iritsi da, abeslari anglo-espainiarrak orain arte egin duen guztia
iraultzen eta mugak eta arauak apurtzen dituen lana, lotsarik gabe elektronikara,
esperimentaziora eta baita dantzara ere gerturatzen diren abestiekin. Melodia kutsakorrak,
sintetizagailuekin eta gitarrekin apainduta, generoetatik haratago -popa, folka, rocka,
elektronika-.
20
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jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

KULTURA
CIVICAN ESZENA

ROCK’N’ROLL KONTZERTUA

The Soul Jacket
Abuztuak 12, astelehena, 20:30. Patioa
> Vigoko itsasadarraren babesean sortutako The Soul Jacket taldea Espainiako
hegoaldetar rockaren erreferentzia onena dela esaten dute. Baina etiketak
gorabehera, 10 urte baino gehiagoko ibilbidea egin, 4 album eta 2 EP argitaratu
eta zuzeneko emanaldietan txundigarriak izatea lortu ondoren, kaliﬁkazio guztiak
motz gelditu zaizkie. Eta benetan esan daitekeen bakarra da oraindik ez dutela
gaina jo.
Plastic Jail (2018) Galiziako bandaren album berria da, 2018ko apiriletik uztailera
bitarte grabatu dutena Vigoko Radar estudioetan. Usadio zaharrari jarraituz
grabatutako album honetan, The Soul Jacket heldutasunera iritsi da, baina,
harrigarria badirudi ere, rhythm’n’blues, rock’n’roll eta southern soul estiloak
uztartzen dituen formula imitaezin hori berrasmatuta lortu dute hori, 2011n
debutatu zutenean kritika nahiz entzuleak harrituta uztea lortu zuen formula
berrasmatuz.
“Plastikozko kartzela” honetan giroa pisua eta sargoria da, soinu trinko eta
zuzenarekin, bat etorriz garai frenetiko eta zalantzazko hauekin eta keinu bat
eginez besteak beste Big Star, John Lennon edo hasierako Heartbreakers bandei.
The Soul Jacket esentzia garbienera itzuli da eta, aldi berean, urrats erraldoi bat
eman du.

21
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KULTURA

CIVICAN ESZENA

POP KONTZERTUA

Floridablanca
Abuztuak 19, astelehena, 20:30. Patioa
> Floridablanca madrildarrek (Sin Rumbo taldeko kide ohiak) argi dute zein den beren bide
estilistiko berria: popa. Asteburuaren soinu banda dira, “ostirala da behingoz!” esateko era
bat,, bizitzaren bozkarioa. Baina baita desamodioaren soinu banda ere, hutsa betetzen
laguntzen duten ereserki eta errepika distiratsuen bidez garaitzeko min hori. Lehen
singleak, Solo de madrugada (2018), hilabetetik gora egin zuen Spotify-ko Top Biralean, eta
Top 10-era ere iritsi zen. Abestia Mushroom Pillow diskoetxearekin argitaratu zuten, eta
70eko hamarkadako dance-funk ekartzen du gogora, baina baita XXI. mendeko revival
negroidea ere. Hedonismoz, gauekotasunez eta alebosiaz betetako abesti bat, dantza
pistak pizten dituena.
Abesti batzuek une txarrak gainditzen laguntzen dute, eta Floridablancak badaki hori
lortzen. Talde berri honek pop baikorra proposatzen digu, erritmoa funtsezko elementu
bihurtuta, eta synth-pop eta funk soinuak eguneratzen ditu denboragabe bihurtzeraino.

22
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KULTURA

CIVICAN ESZENA

SOUL BLUES KONTZERTUA

John Németh
Abuztuak 22, osteguna, 20:30. Patioa
> Askoren ustez, John Németh munduko soul blues ahotsik onena eta
harmonikaren birtuoso bat da. Boise (Idaho) ez da soula gogora
ekartzen duen leku bat, baina John Németh bertan hasi zen genero hori
maitatzen, eta lehen kontzertuak eman zituenetik, bidaia luze bat egin
du. Hala, Blues Music Awards sarietarako bost izendapen lortu ditu eta
2014an munduko soul blues artista onenaren saria eta 2015ean soul
blues album onenaren saria lortu ditu.
1991n abiatu zuen bere ibilbide profesionala, eta Junior Watson-en
hasierako gonbidatu izan ostean, gitarrista horrekin batera biran ibili
zen Németh AEBetan eta Eskandinavian barrena; gero, grabaketa
estudioan sartu eta bakarkako debut albuma argitaratu zuen 2004an,
Come and Get It, Watson-en eskutik hori ere. Urte batzuk geroago
Kaliforniara jo zuen eta, Elvin Bishop-ekin grabatu ondoren, 2013aren
hasieran soularen eta bluesaren sehaskara zuzendu zen, Memphisera
alegia. Leku ezin hobea aurkitu zuen: Electraphonic Studio, Scott
Bomar ekoizle eta musikariaren etxea. Bertan bere disko berria grabatu
zuen The Bo-Keys-en babesarekin, eta Blue Corn Music
diskoetxearekin kontratua sinatu zuen.
Bere azken urratsei dagokienez, diskoetxe bat sortu du bere lanak
argitaratzeko eta zuzeneko kontzertu bat grabatu du The Love Light
Orchestra big bandarekin batera. Zalantzarik gabe, martxan
mantenarazten duten kezkak dituen artista bat da Németh, bluessoularen Olinporako bidean jarraitzen duena.
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KULTURA
EUSKAL MUSIKAKO KONTZERTUA

Ruper Ordorika
Abuztuak 26, astelehena, 20:30. Patioa
> Ordorika (Oñati, 1956) euskal musikaren erreferentzietako bat da,
dudarik gabe. Hala frogatzen dute oroitarazteko ahalmen handia duten
haren abestiek eta konposizioek, besteak beste Atxagaren edo
Sarrionandiaren testuekin. Ordorikaren lehen diskoa, Hautsi da Anphora
(1980), “musika politikoa” deritzonaren boomaren ondoren argitaratu zen.
Berregituraketa garaiak ziren eta, hasieratik, bere musika ibilbide osoan
egin izan duen moduan, hainbat jatorritako musikariak aukeratu zituen.
Bakarlari gisa hamabost diskotik gora eta euskal musika tradizionalaren
Hiru Truku hirukoarekin beste hiru disko argitaratu ondoren, 2018an bere
azken lana iritsi da: Bakaraka. 2018ko euskarazko disko onenaren MIN
Musika Independentearen Saria jaso du Madrilen.
Ruper Ordorika ahots propioa duen autore bat da. Testuak arreta handiz
zaintzen ditu, ikuspegi musikal landua du, eta paisaia
propio bat sortu du: sustrai herrikoiak dituen mundu
musikal bat, aldi berean biziki irekia eta
oraingoa dena. Oraingo honetan, bere
Mugalariak izango ditu lagun:
Arkaitz Miner (gitarra, bibolina eta
mandolina), Lutxo Neira (baxua) eta
Hasier Oleaga (bateria).
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KULTURA
CIVICAN ESZENA

FUSIO MUSIKAKO KONTZERTUA

Carmen Souza
Abuztuak 29, osteguna, 20:30. Patioa
> Souza portugaldarra da jaiotzez (Lisboa, 1981), baina
caboverdetar sustraiak ditu. Pianoa edo gitarra izaten
ditu beti lagun, bai eta Theo Pascal ere (baxua eta
kontrabaxua). Iruñean, Elias Kanomanolis mozanbikear
perkusionista ere berekin izango da.
Musikariok Blue Notetik datozen jazz doinu garbi
garbiak eskainiko dizkigute, inprobisazioari eta
dagoeneko ezarrita dauzkaten oinarriei jarraituz. Bakar
saioz zipriztindutako otordu gozo bat, jazzaren estilo
klasikoena gogorarazten duena. Abestien ohiko ibilia
apurtuko dute, hiruko honentzat ezinbesteko den
inprobisazioari tartea emanez.
Creology disko berrian, aurreko Epistola txalotuan
bezalaxe, jarraipena eman diote askotariko jazzaren,
afrikar sustraien eta musika kreolearen arteko mestizaje
lanari. Gainera, disko honetan maisukiro uztartu dituzte
afrikar, brasildar eta kubatar doinuak eta New
Orleanseko jazza, baina aurreko diskoetan baino dosi
txikiagoan. Eta hondoko oihal gisa, Carmen Souzaren
musika ulertzeko era daukagu: irribarre bat garai
zailetan, kulturen arteko irribarrerako, senidetasunerako
eta elkar ulertzeko dei bat, elkartasunaren eta bakearen
aldeko oihu bat, Afrikatik haratago, mundutik haratago,
gugandik haratago.
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KULTURA
FLAMENCO ON FIRE
VI. IRUÑEKO FLAMENKO JAIALDIA
Mugak zeharkatuta eta inoiz baino indar handiagoz, ﬂamenkoa
Iruñera itzuliko da, hiria egungo talentu onenaren erakusleiho bihurtzeko.

MASTERCLASS

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Flamenkoaren gako
musikalak

Flamenqueando

Abuztuaren 20tik 22ra,
17:00-18:30. Entzunaretoa
> Arte ﬂamenkoaren VI. jardunaldien
programa
Sarrera doan, talleres@ﬂamencoonﬁre.org
helbidean izena eman ostean.
Hizlaria: Faustino Núñez, musikologian
masterra, idazlea, ekoizle diskograﬁkoa,
katedraduna, biolontxelista eta gitarrista.

26

Abuztuaren 15etik 30era.
Gazte eta helduen liburutegia
> Flamenco on ﬁre jaialdiaren seigarren
edizioa dela tarteko, CIVICANeko
liburutegiak bere fonotekaren aurpegirik
ﬂamenkoena aurkeztuko digu: generoaren
historiako lan enblematikoenetako batzuk,
urteotan jaialdian parte hartu duten
egileen lanekin batera.
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KULTURA

FLAMENCO ON FIRE

CONCIERTO

Rancapino
Abuztuak 20, asteartea, 19:00. Patioa
> “Belaunaldiak, mitoak eta promesak” programa.
Alonso Núñez Núñez ﬂamenko kantaria, Rancapino (Chiclana de la
Frontera, 1945), La Obispa-ren iloba eta Orillo del Puerto-ren anaia da. La
Venta Vargas-en hasi zen ﬂamenkoa kantatzen, Camarón de la Islarekin
batera (biak lagun handiak ziren) eta Aurelio de Cádiz-en irakaspenekin.
Geroago, Madrilgo tablaoetan aritu zen eta birak egin zituen Frantzian eta
Japonian. 1977an Enrique El Mellizo saria lortu zuen Kordobako Arte
Flamenkoaren Lehiaketa Nazionalean, eta ohiko bihurtu zen Andaluziako
ﬂamenko jaialdietan.
Manolo Caracolen eta Aurelio Selles-en cantearen oinordekoa da, eta
gogor lan eginez lortu du ospea, txikia zenetik lagunarteetan eta estatuko
antzoki entzutetsuenetan abestuz. Gaur egun, gutxi batzuen esku dagoen
pribilegioa da Rancapino entzutea.

27
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KULTURA
CIVICAN BINETEN ARTEAN
Nafarroako Komikiaren X. Azokarekin elkarlanean
sortutako programa, Tiza elkarteak sustatua Nafarroako Kutxa Fundazioaren babesarekin, 2019ko
proiektuetarako laguntzen deialdiaren bidez.

28

ERAKUSKETA

ERAKUSKETA

Express aretoa

Etorkizuneko binetak

Irailaren 13tik urriaren 13ra.
Ataria

Irailaren 13tik urriaren 13ra.
Ataria

> Nafarroako Komikiaren Azokako
edizio honetako gonbidatuek utzitako
jatorrizko bineten eta beste material
batzuen bilduma (liburuak, antzinako
aldizkariak, komiki deskatalogatuak,
posterrak, etab.).

> Komikien eta ilustrazioen erakusketa
kolektiboa, Mikel Santos "Belatz" marrazkilariak
CIVICANen emandako tailerraren emaitza gisa.
Tiza elkartearekin elkarlanean egindako tailer
honetan gizarte bazterketa jasateko arriskuan
dauden gazteak izango dira protagonista, eta
hiriko kultura eta sorkuntza jardueretan parte
hartzeko aukera emango zaie.
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KULTURA

CIVICAN BINETEN ARTEAN

FAMILIA TAILERRA

Nola marraztu zure lehen komikia,
urratsez urrats
Irailak 13, ostirala, 18:00
6-10 urteko haurrak dituzten familientzat. 1. gela
> Sarrera doan, CIVICANen aldez aurretik izena emanda.
Roberto Flores marrazkilariak lagunduta, istorioak sortzeko oinarrizko teknikak
landuko dira modu atseginean eta egokian familia osoarentzat: ideia originala,
pertsonaiak sortzea (zirriborratzea, mugimenduak), paperera eramatea,
tintaztatzea, errotulazioa eta koloreztatze teknikak.

29
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KULTURA

CIVICAN BINETEN ARTEAN

FAMILIA TAILERRA

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Komiki
autobiograﬁkoa
Sandra Uve-rekin

Komiki
garaia

Irailak 21, larunbata, 10:00-14:00.
1. gela
16 urtetik gorako gazte eta
helduentzat.
> Sarrera doan, CIVICANen aldez aurretik
izena emanda.
Sandra Uvek zuzenduko du tailer hau,
zeinetan estatuko eta nazioarteko lan
autobiograﬁko onenetako batzuen
errepasoa egingo den, espresio
narratiboaren eta autobiograﬁkoaren
munduan murgilduta. Nola kontatu
dezaket nire historia propioa?

30

Irailaren 2tik 30era.
Liburutegiak
> Aurten Nafarroako X. Komiki Azoka
egingo da eta, hori dela eta, liburutegiko
erakusleihoa bunbuiloz eta binetaz jantziko
da, bildumako elementu
azpimarragarrienak aurkezteko:
superheroien istorioak, haurrentzako
komikiak, komiki dokumentala, eta
generoari buruzko azterketak. Horiek
denek kolorez beteko dituzte irakurketa
aretoko erakusleihoak.
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KULTURA

AURKEZPENA

Haurrentzako
komikietako kromo
albuma
Urriak 4, ostirala, 18:00.
Haur liburutegia
> “Ostiraletan… TBOa” haur klubak bere
azken proiektua aurkezten digu: kromoen
album bat, haur komikietako pertsonaia
ospetsuenen bilduma egiteko. Sorkuntza
prozesua azalduko da eta parte hartzaileek
aukera izango dute gogokoen dituzten
komikietako protagonistak ezagutzeko eta
albuma osatzeko kromoak lortzeko.
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KULTURA
NAK 2019 NAFARROAKO MUSIKA
GARAIKIDEAREN JAIALDIA
Nafarroako Musika Garaikidearen Jaialdia irailaren 6tik 28ra bitarte
egingo da Iruñean, GARAIKIDEAK Musika Garaikidearen Zentroak
sustatuta.
2019ko NAK jaialdia, bosgarrena, musika eta zientzia ardatz hartuta
etorriko da. Hainbat proposamen ekarriko ditu, ikuspegi didaktikotik
aztertzeko zer erlazio dagoen abangoardiako musikaren eta zenbait
diziplina zientiﬁkoren artean (esate baterako, ﬁsika kuantikoa, astronomia, astroﬁsika, matematika eta beste fenomeno batzuk, hala
nola sinestesia).

KONTZERTU DIDAKTIKOA

Musika eta sinestesia
Irailak 12, osteguna, 20:00.
Entzunaretoa
> Miren Karmele Gómez
(dibulgatzaile zientiﬁkoa) eta Alicia
Torrea (pianoa).
Sinestesia. A. Scriabin, H.
Lachenmann, G. Kurtág, A. Louvier
eta H. Parra-ren lanak.
Kontzertuan, Miren Karmele Gómez
dibulgatzaile zientiﬁko eta sinestesikoak
azalduko du zertan datzan fenomeno
sentsorial hori eta zer eragin duen bere
bizitzan, eta Alicia Torrea pianistak soinuak eta
koloreak erlazionatzen zituzten konpositore
sinestesikoen lanak joko ditu (Scriabin-enak,
adibidez).
Beren arloetan erreferentzia diren bi
emakumeon arteko lankidetza jaialdi honen
konpromisoaren emaitza da, haren helburua
baita genero berdintasuna sustatzea helburu
duten erakundeekin, elkarteekin eta artistekin
harremanak indartzea eta ﬁlosoﬁa ez sexista
bermatzea eta zabaltzea.

32
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KULTURA

NAK 2019

FAMILIA TAILERRA

Elkarrekin sortuko dugu
Irailak 28, larunbata, 11:30-13:00
Ikaskide Programako erabiltzaileentzat. Dantza gela
> Musika sorkuntzarako tailer honetan, ziurrenik ezagutzen ez dituzten musika
esperientzia berrietara gerturatzeko aukera emango zaie parte hartzaileei eta
musika aniztasuna eta musikak transmititzen dituen balioak aintzat hartzen
lagunduko zaie. Ahotsaren eta erritmoaren inguruko jarduerak egingo dira,
musika sorkuntzarako talentua bultzatzeko asmoz. Gainera, familia gunearekiko
lotura eta ingurune sozialaren baitako bizikidetza indartuko dira.
Tailer honek, Itaka-Escolapios Fundazioarekin, Nafarroako Kutxa Fundazioarekin
eta Garaikideak MGZrekin batera sarean antolatu denak, helburu du ‘Ikaskide’
gizarte sustapenerako gizarte-hezkuntza zentroko komunitatearen
protagonismoa eta parte hartzea sustatzea. Zentro horretan Iruñeko neskamutiko, gazte eta helduek parte hartzen dute.
Irakaslea: Alicia Grifﬁths Turillas
Izen emateak: ikaskide@itakaescolapios.org
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

IKASTAROA

IKASTAROA

Aerobika
adinekoentzat

G.A.P.

Irailaren 3tik 26ra, astearte eta
ostegunetan, 10:30-11:30. Dantza gela
60 urtetik gorako pertsonentzat.
> Dantza eta erritmo lasaiak uztartzen
dituzten eskolak adinekoentzat. Jarduera
oso onuragarria da, gorputzeko gantzaren
pisua galtzen delako, artikulazioen jarduera
errazten delako eta optimismoa, bizitasuna
eta borondatea estimulatzen direlako.
20 plaza
Irakaslea: Elisa Rubio, Jarduera
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan
lizentziaduna
1h-ko 8 saio [8h]
Izen ematea: 30€

Irailaren 3tik 24ra, asteartetan,
18:30-19:30. Dantza gela
Gazteentzat eta helduentzat.
> GAP (gluteoak, abdomena, hankak)
muskulatura hori soilik entrenatu nahi
duten pertsonentzako ikastaroa da. Eskola
bakoitzean, 15-20 minutuan lan aerobikoa
egingo da eta saioaren gainerakoan
gluteoak moldekatuko, abdominalak
murriztuko eta hankak indartuko dira.
Entrenamendu estetiko eta funtzionala da,
eta 500-600 kaloria erretzen dira.
20 plaza
Irakaslea: Katrin Novillo, irakasle
tituluduna 1h-ko 4 saio [4h]
Izen ematea: 20€
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

IKASTAROA

Metodo
hipopresiboa
Dantza gela
Helduentzat
> Hipopresiboak faxa
abdominala indartzeko,
gorputzaren postura
hobetzeko, gerria ﬁntzeko eta
herniak eta gernu ihesak
prebenitu eta saihesteko
metodo bat dira; hortaz,
denentzat dira onuragarriak.
Ikastaroa ez da egokia
haurdun dauden
emakumeentzat, ez eta
hipertentsioa duten
pertsonentzat, hernia diskala,
iztondoko etenak, zilbor
etenak eta hernia
abdominalak dituzten edo
horietatik operatu dituzten
pertsonentzat, edo
buxadurazko arnas
gaixotasunak dituztenentzat
ere.
13 plaza taldeko
Irakaslea: Itziar Arrastia,
metodo hipopresiboko
trainer oﬁziala
1. TALDEA
Irailaren 2tik 23ra
Astelehenetan, 18:4519:3045m-ko 4 saio
[3h]Prezioa: 20€
2. TALDEA
Irailaren 4tik 25era
Asteazkenetan, 18:45-19:30
45m-ko 4 saio [3h]
Izen ematea: 20€
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

IKASTAROA

Pilates
Dantza gela
Gazteentzat eta
helduentzat.
> Pilates metodoa
gorputzaren indarra,
erresistentzia, malgutasuna
eta koordinazioa lantzeko
ariketen sistema berritzaile
bat da. Metodoaren oinarria
hainbat diziplina batzean
datza, hala nola yoga eta
Txinako arte martzialak,
gorputzeko muskulu bakoitza
lantzen duten mugimendu
teknikak sortzeko eta
posturaren lerrokadura
hobetzeko. Pilates metodoak
gorputza berregituratzea,
errehabilitatzea edo muskulu
tonu ona lortzea du helburu,
bolumena garatu behar izan
gabe.
14 plaza taldeko
Irakaslea: Elisa Rubio,
Pilates metodoan
diplomaduna
1. TALDEA
Abuztuaren 5etik 28ra
Astelehen eta asteazkenetan,
20:00-21:00
1h-ko 8 saio [8h]
Izen ematea: 55€
2. TALDEA
Irailaren 2tik 25era
Astelehen eta asteazkenetan,
20:00-21:00
1h-ko 8 saio [8h]
Izen ematea: 55€
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
IKASTAROA

Yoga
4. gela
Gazteentzat eta helduentzat.
> Yoga gorputzaren osasuna eta
perfekzioa lantzen dituen zientzia
da, gizakiak, bere kabuz,
gorputzaren eta gogamenaren
arteko aldea aurki dezan, eta hortik
abiatuta, bien arteko harmonia
lortu. Ikastaro honetan yoga
ﬁlosoﬁkoa edo bizitasunarena
eskainiko da.
16 plaza taldeko
Irakasleak: Ai Tomomatsu (A1 eta
A2) eta Cristina Zalba (B1 eta B2),
kirol jardueretako irakasleak

38

A1 TALDEA
Abuztuaren 5etik 28ra
Astelehen eta asteazkenetan,
20:00-21:00
1h-ko 8 saio [8h]
Izen ematea: 45€
A2 TALDEA
Irailaren 2tik 25era
Astelehen eta asteazkenetan,
20:00-21:00
1h-ko 8 saio [8h]
Izen ematea: 45€
B1 TALDEA
Abuztuaren 6tik 29ra
Astearte eta ostegunetan, 19:00-20:00
1h-ko 7 saio [7h]
Izen ematea: 40€
B2 TALDEA
Irailaren 3tik 26ra
Astearte eta ostegunetan, 19:00-20:00
1h-ko 8 saio [8h]
Izen ematea: 45€
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

IKASTAROA

Zumba
Dantza gela
Gazteentzat eta helduentzat.
> Zumba ﬁtness-party bat da,
entrenamendu metodo iraultzaile,
hunkigarri, eraginkor eta jarraitzen erraza.
Sasoi onari eusten laguntzen du. Jarduera
dibertigarri eta osasungarria da, eta
erritmo exotikoak eta musika latinoko eta
nazioarteko musikako koreograﬁak
nahasten ditu kaloriak erretzeko
dantzaren bitartez. Diziplina horrek
energiaz, poztasunez eta osasunez
betetzen ditu praktikatzen dutenak. Ia
konturatu ere egin gabe sasoian jartzeko
modu dibertigarria da.
20 plaza taldeko
Irakasleak: María José Andrés (A1 eta
B1) eta Puriﬁcación Morales (A2 y B2),
zumba ﬁtness-en tituludunak

A1 TALDEA
Abuztuaren 6tik 27ra
Asteartetan, 20:00-21:00
1h-ko 4 saio [4h]
Izen ematea: 20€
A1 TALDEA
Irailaren 3tik 24ra
Asteartetan, 20:00-21:00
1h-ko 4 saio [4h]
Izen ematea: 20€
B1 TALDEA
Abuztuaren 8tik 29ra
Ostegunetan, 20:00-21:00
1h-ko 3 saio [3h]
Izen ematea: 15€
B2 TALDEA
Irailaren 5etik 26ra
Ostegunetan, 20:00-21:00
1h-ko 4 saio [4h]
Izen ematea: 20€
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FAMILIAK

HIRI KANPAMENTUA

Kanpamentua
CIVICANen
Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 4-10
urteko haurrei zuzendutako programa
> Udako egunetan, alegiazko animaliek
CIVICANeko espazioak hartu eta bazterrak
nahasiko dituzte. Herensugeak,
adarbakarrak, pegasoak, itsas sugeak,
kraken… Eta neska-mutikoen laguntza
beharko da horiek guztiak harrapatzeko.
Horretarako, etxeko gazteenek animalion
ezaugarriak ikasiko dituzte: zer botere
dituzten, non bizi diren, zer jaten duten, nola
mugitzen diren..
Haurrak 08:30erako utzi ahal izango dira, eta
15:00etan jaso, gehienez.
A taldea: 4-6 urte
B taldea: 7-10 urte
15 plaza taldeko
Irakasleak: hezitzaile tituludunak

1. TXANDA
Abuztuaren 5etik 9ra
5h-ko 5 saio [25h]
Izen ematea: 68€
2. TXANDA
Abuztuaren 12tik 16ra
5h-ko 4 saio [20h]
Izen ematea: 60€
3. TXANDA
Abuztuaren 19tik 23ra
5h-ko 5 saio [25h]
Izen ematea: 68€
4. TXANDA
Abuztuaren 26tik 30era
5h-ko 5 saio [25 h]
Izen ematea: 68€
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FAMILIAK

LAB 0.3
LAB 0.3 0-3 urteko haurrak dituzten familientzako prestakuntza,
ikaskuntza eta azterketa espazio bat da. Helburua da topaketa espazioak sortzea esperientziak partekatzeko, ezagutzeko, aztertzeko
eta ikasteko.

TAILERRA

Jolastuz ikasi
Irailak 11, asteazkena, 18:00-19:00.
4. gela
2-3 urteko haurrentzat, heldu batek
lagunduta.
> Tailer honen helburua da jakitera ematea zer
onura dituzten neska-mutikoen ikaskuntza
prozesuan erabiltzen diren jolasek. Etxeko
jolasetan aplikatzeko jarraibideak emango dira.
8 plaza
Irakaslea: Leticia Urdaci, hezitzailea
1h-ko saio 1 [1 h]
Izen ematea: 15€ familia unitateko
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FAMILIAK

TAILERRA

Musikazko laztanak
Irailaren 19tik 26ra, ostegunetan, 18:00-19:00.
Dantza gela
1-9 hilabeteko haurrentzat, heldu batek lagunduta.
> Ukimenaren eta entzumenaren bidez semealabenganako lotura indartu dezakegu eta maitasuna
eta segurtasuna transmititu eta ezinegona arindu
diezazkiekegu. Tailerrean kontaktu ﬁsikoa eta musika
batuko dira, haurrarentzat giro lasai eta seguru bat sortu
eta aita/amaren eta haurraren arteko lotura indartzeko.
10 plaza
Irakaslea: Isabel Laranjeira, musikoterapeuta
1h-ko 2 saio [2h]
Izen ematea: 30€ familia unitateko
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FAMILIAK
IPUINAREN ORDUA
4 urtetik gorako haurrei zuzendutako programa*. Asteroko hitzordua
liburuetako historia eta pertsonaia erakargarrienekin. Haur liburutegiko
liburuen artean, oso hurbiletik entzuteko historiak.
*Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrei zuzenduta dago. 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. Liburutegiko ohiko jarduerak eta zerbitzuak ipuina
amaitzen denean berrabiaraziko dira.

ANIMAGIKOAK
Herensugeak, adarbakarrak eta beste izaki miragarri batzuk
izango dira udako kontakizunen protagonista.

Dragoien ipuinak
Abuztuak 7, asteazkena, 19:00
> Sergio de Andrés kontalariarekin

Katiuskak, aterkiak
eta beste hitz
batzuk
Irailak 4, asteazkena, 18:00

The time guardians
Abuztuak 14, asteazkena, 19:00
> Virginia Moriones kontalariarekin.
Jarduera ingelesez

> Virginia Senosiain kontalariarekin

Romeo my pet
dragon
Irailak 11, asteazkena, 18:00

Kobazuloko
ipuinak
Abuztuak 21, asteazkena, 19:00
> Sergio de Andrés kontalariarekin

> Virginia Moriones kontalariarekin.
Jarduera ingelesez

Ipuin serpentinoak
Irailak 18, asteazkena, 18:00

Herensugeak
Abuztuak 28, asteazkena, 19:00
> Juan Luis Napal kontalariarekin.
Actividad en euskera

> Sergio de Andrés kontalariarekin

Gaztain Usaina
Irailak 25, asteazkena, 18:00
> Juan Luis Napal kontalariarekin.
Jarduera euskaraz
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LIBURUTEGIA
ALEGIAZKO ANIMALIAK

Zer egingo duzu opor hauetan? Oraindik ez duzu planik? Bada,
zortea izan duzu, abuztu honetan alegiazko lurraldeetara abiatuko
baikara, ohiz kanpoko izakien bila. Zatoz gurekin herensugeak, zentauroak, adarbakarrak… eta beste izaki sinestezin batzuk bizi diren
paisaiak bisitatzera. Etorri liburutegira eta jarraitu aztarnei, orrialde
eta pantaila artean.

AURKEZPENA

JOLASA

Animalia irrealak:
espezieak eta
habitatak

Irudizko zooinbentarioa

Abuztuaren 6tik 29ra
Haur liburutegia
Asteartetan eta ostegunetan,
10:00-10:15 (4-6 urte) eta
11:30-11:45 (7-11 urte)
4-11 urteko haurrentzat

> Ibilbide bat mitologia unibertsaleko
eta haur literaturako espezie berezienak
ezagutzeko. Astero alegiazko ingurune
bateko biodibertsitatea ezagutuko
dugu, lau elementuetako bakoitzarekin
erlazionatuta: lurra, ura, airea eta sua.

Abuztuaren 6tik 29ra
Haur liburutegia
Asteartetan eta ostegunetan,
10:15-11:00 (4-6 urte) eta 11:45-12:30
(7-11 urte)
4-11 urteko haurrentzat

> Emozioz betetako espedizio bat
proposatzen dizuegu, alegiazko izakiak
bilatzeko. Abenturak gustuko badituzue,
Alegiazko Faunaren Fakultateko ikerketa
taldeetako bateko kide izan zaitezkete.
Liburutegiko liburuetan aztarnak, seinaleak
eta arrastoak bilatuko ditugu, gure irudizko
zooinbentarioa animalia berriekin osatu ahal
izateko.

47

VERANO 2019 eusk:Maquetación 1 18/06/19 14:57 Página 48

jarduerak, ikastaroak eta tailerrak

LIBURUTEGIA

ALEGIAZKO ANIMALIAK

AHOZKO NARRAZIOA

Ipuin
animagikoak
Abuztuaren 7tik 28ra
Asteazkenetan, 19:00 Haur liburutegia
> Udako asteazkenetan animalia
miragarriak ezagutzen jarraituko dugu
kontalarien ahotik. Herensugeak,
adarbakarrak eta beste izaki magiko
batzuk izango dira udako kontakizunen
protagonista.

ALEGIAZKO ERAKUSLEIHOAK

Alegiazko
animaliak
Uztailaren 29tik abuztuaren 30era.
Haur liburutegia

Bestiarioak
Abuztuaren 1etik 30era.
Gazte eta helduen liburutegia

Herensugeen
garaia
Abuztuaren 1etik 30era.
Gazte eta helduen liburutegia
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LIBURUTEGIA
IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA
Liburutegiko erakusleihoetan hainbat argitaletxetako gomendioak
izaten dira hilero: literaturako berritasunak, gaurkotasuneko irakurketak
eta programaturiko jardueretako gaiei buruz gehiago jakiteko obra
sorta bat.
Erakusleiho bakoitzeko liburuak dagokion irakurketa gidan bilduta
daude eta liburutegiaren webgunean kontsulta daitezke:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

Alegiazko animaliak

Herensugeen garaia

Uztailaren 29tik abuztuaren 30era.
Haur liburutegia

Abuztuaren 1etik 30era.
Gazte eta helduen liburutegia

> Irudizko animaliak (zentauroak, sirenak,
herensugeak…) protagonista dituzten
istorioak kontatuko dizkizugu, eta
informazioa emango dizuegu izaki horiek
nor diren, non bizi diren eta zer ezaugarri
dituzten jakiteko. Literatur mundu aberats
bat, ametsez eta fantasiaz betetako uda
bat bizitzeko.

> Iraganeko une gorenen aurriei oraindik
ere kea darien honetan, liburutegiak dei
egin die Drogonen ahaideei, zazpi
erresumetatik haratago. Ekialdetik
mendebaldera, gailur malkartsuetatik
kostalde nahasietara, herensugeen leinu
zaharra nekaezin dator ﬁkziozko paisaien
gainetik hegan. Odolaren eta suaren
inguruan eraikitako kontakizun
azpimarragarrienak bildu ditugu hemen.
Bisita ezazu sugarrezko eta ezkatazko
unibertso hau. Aujarduerak,

Bestiarioak
Abuztuaren 1etik 30era.
Gazte eta helduen liburutegia
> Antzinatik, gizakiok alegiazko animalien
unibertso paralelo bat sortu izan dugu
irudimenari esker, eta animalia horiek
benetako faunarekin batera bizi izan dira
naturari buruzko eskuliburuetan eta
erlijioaren ikonograﬁan. Izaki horien berri
ematen zuten bestiarioak artearen eta
literaturaren inspirazio iturri izan dira Erdi
Arotik gaur egunera arte. Bilduma honetan
genero bitxi horretako adibide batzuk bildu
dira.
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LIBURUTEGIA

Flamenqueando

Komiki garaia

Abuztuaren 15etik 30era.
Gazte eta helduen liburutegia

Irailaren 2tik 30era.
Liburutegiak

> “Flamenco on ﬁre” jaialdiaren seigarren
edizioarekin bat etorriz, diskorik jatorrenak
aurkeztuko ditugu gure fonotekan:
generoaren historiako lan
enblematikoenetako batzuk, urteotan
jaialdian parte hartu duten egileen lanekin
batera. Artea eta erritmoa kopla, fandango,
seguidilla eta beste palo batzuen artean.

> Aurten Nafarroako X. Komiki Azoka
egingo da eta, hori dela eta, gure
erakusleihoak bunbuiloz eta binetaz
jantziko dira, gure bildumako elementu
azpimarragarrienak aurkezteko:
superheroien istorioak, haurrentzako
komikiak, komiki dokumentala, eta
generoari buruzko azterketak. Horiek
denek kolorez beteko dituzte irakurketa
aretoko erakusleihoak.
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LIBURUTEGIA
BOZ GORAN

Boz goran
Irailaren 2tik 30era, astelehenetan, 18:00.
Haur liburutegia. 4 urtetik gorako haurrentzat.
> Irakurketa sustatzeko programa honen helburua da haurrei testu onenak
hurbilaraztea heldu baten ahotsean; hurbileko topaketa da, zeinean hitzek bizia
hartzen duten eta liburu batek pitz dezakeen erakarpen osoa erakusten duten.
Boluntario talde batek txandaka egingo ditu irakurketak liburutegiko taldearen
laguntzarekin: ipuinek eta poemek soinua jarriko diete liburutegiko astelehenei.
Ilustrazioa: Anna Pini
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LIBURUTEGIA
#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN
Bereziki nerabeei eta gazteei zuzendutako proposamen sorta bat.

JOLASA

Joko-TK, abentura eta
jolasa
Abuztuaren 5etik 30era, astelehenetik
ostiralera, 10:00-14:00. 1. gela
12 urtetik gorako nerabeei zuzendua.
> Ez galdu proposamen hau: talde txikitan
partekatzeko eta liburutegian gozatzeko jolas sorta
bat. Kontsultatu katalogoa (baita webgunean ere:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN), aukeratu
zure jokorik gogokoena eta erreserbatu mahai bat
(edo sartu taldeetako batean). Zure zain gaude!

SUPERJOSTARIA
( jolasen maratoia)
Koordinatzailea: ‘Alter Paradox’
Denbora Libre eta Aisialdi
Alternatiboko Elkartea
Abuztuak 7, asteazkena, 10:0014:00 eta 17:00-21:00.
2. gela
> Mahai jokoen eta rol jokoen
maratoi berezi bat proposatzen
dizugu: partida zirraragarriak era
askotako jolasekin, alegiazko
abenturekin, txapelketekin eta
dibertsioz beteta. Zozketak egin
eta sariak banatuko zaizkie parte
hartzaileei. Ezin duzu galdu!
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