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Goiz eta arratsaldez Biribilketa baserriz baserri
herriko txistulariekin

18:00 Herriko pelotari gazteen partidak

19:00 Txuplnazoa eta makila jaitsiera
txistularien iritsierarekin. Aurten pregoia Agirin
berdintasun taldekoek irakurriko dute

Ondoren Bergarako Zezenak haur eta
gaztetxoentzat

21:30 Gazte alarla herriko plazan

Afal ondoren,

Eonian
Elektrotxaranga
(Añorga)
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11:00 Meza nagusia

Ondoren, hamaiketakoa

16:00 Mus txapelketa
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1 7:30 Gaztetxoen olinpiadak

Ondoren, apar festa haur eta gaztetxoentzat

19:00 Bertso saioa herriko plazan

- lker Zubeldia Katarain (Zegama)
- Aitor Sarriegi Galparsoro (Beasain)
- Sustrai Colina Akordarrementeria (Unuña)
- lgor Elortza Aranoa (Durango)
- Txaber Altube Sarrionandia (Abadiño)
- Aralz lgartzabal Bidegain (Gabiria)

Ondoren, Pintxo poteo he-
rrikoia herriko taberna eta
elkarteetan

23:00

Tio Teronen
Semeak
dantza emanaldia

Ondoren

Lukiek
(Mungia)

Sukarra 37

11:00 Meza nagusia

12:00 XXV|l. Ormaiztegitik Gabiriara üirrindulari igoera
herritarrentzat. lzen ematea 11:OOetan zabalduko da
Kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa izango da; bai
txirrindulari eia baita motorzaleenfzat ere.

19:00 Goruntz danlza taldeko nagusienek eta haurrek
eskainitako saioa.

19:00 Bola eta toka txapelketa. lzena ematea
1B:30/19:30

23:00

Laoitz
(Hernani) taldearekin dantzaldia goizaldera arte

1:00 Mozorro desfilea

Goizaldean, bar alzuri zopa
jana Erbie Elkadean

(Beasain)
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11:00 Meza nagusia

Ondoren, dantza modernoak herriko plazan

I 6:30 Txi kienentzako puzgarriak

17:30 Altxorraren bila eta mozorro dantza
(saria izango du mozorrorik orijinalenak)

19:00 Bola eta toka txapelketa. lzena ematea '18:30/'19:30

't9:00 Sagardo eta txistor dastaketa

Ondoren, nahi duenarentzat, oilaskoa egongo da salgai

23:00
kontzertuak

El Quinto
Con Tenedor
(Hernani)

Glaukoma
flolosa)

Urbi Selektah eta
lagunak
(Mosku plaza, lrun)

Goizaldean, baratzuri zopa jana
Osinalde Elkartean

11:00 Meza nagusia

Ondoren, XXXV|l. Tiragoma, bola eta toka
txapel ketak herritarrentzat
(izen ematea 1 1 :3Oetik 12:30era bitartean)

19:00-20:00
Urtero bezala, penak itotzeko, ardo beltz
banaketa eta afari merienda herrian zehar

Arratsalde eta gauean,

Joselu Anaiak
(Araia) taldeareki n dantzaldia
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1 7:00 Herria garbitzea!

Ondoren, afari merienda Ostatun herria txukundu eta
festetan lan egin dutenentzat
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Argazkiak: Aimar Maiz Morea


