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Goazen telesaila 
Azaroaren 12an Goazen telesailekoak etorriko dira Gabiriara 
euren antzzezlana eskaintzera. 

  

Ikuskizuna elizan 

Azaro aldera organo kontzertua egin ohi da; aurten 
proposamen ezberdina jaso dugu eta Donostiako bandarekin 
zerbait ezberdina egitekoak dira. Pantaila batean dauden 
irudien erritmora organoa, txistua eta dantza uztartuz. Hori 
larunbat arratsalde baterako egokiagoa dela uste dugu 
(18:00ak aldera-edo). 

  

Hartu - eman 
ikastaroak 

- Errezeta begetarianoak : Ander Kerejeta eta Maider 
Mateoren eskutik. Data zehaztu gabe badago ere, 
urrian edo azaroaren aurrenean egingo dugu larunbat 
batean. Goizean ikastaroa izango da, eta ondoren, 
ikastaroan parte hartu dutenentzat mokadutxoa izango 
da. Bazkal ondoren Zumarragako Antzine Biainen 
eskutik Qualbi (nire bihotza) dokumentala ikusteko 
aukera izango da, bere azalpenekin batera (bera 
Palestinan izan zeneko bizipenak kontatzen ditu 
dokumental horretan) 

- Inguruko perretxikoak ezagutuz : Jon Ander Jaka 
eta Iñaki Oiarbideren eskutik. Urriaren 22an, 
larunbata. Asmoa taldetan inguruko toki ezberdinetara 
joan eta dauden perretxiko mota ezberdinak biltzea 
izango da; ondoren denen aurrean ikusgai jarri eta 
ezberdintzen ikasteko. Gure inguruan ditugun ohiko 
perretxiko on eta txarrak, behintzat, zein diren eta ze 
ezberdintasun dituzten ikustea izango da helburua. 
Ondoren,  bildutakoarekin mokadutxoa egingo dugu. 

- Lehen sorospenak : Bake Galdos emateko prest 
dago. Hala ere, urtarril alderako-edo uztea erabaki 
dugu; aurrerago zehaztuko dugun oiz egin daitekeen. 

  



Autodefentsa 
ikastaroa 

Judoko irakaslearekin lehen ere hitz egiten arituak gara; hala 
ere, ikastaro hau ere aurrerago egiteko utziko dugu. 

  

Filmak Udazken / negurako zerbait jar daiteke   

Mahai jolasak 

Dantza entsaio egunetan, hilean behin-edo, mahai jolas txapelketak 
antolatzea proposatu da; esaterako, hilabete batean partxisean, beste 
batean kartetan, dominoan… Udazken / neguan martxan jar 
daitekeen ikusiko dugu. 

  

Ostiral iluntzeak 
Bi azpeitiar gaztek bertsolaritzaren historiako pasarteak kontatzen 
dituzte bertso eta trikitiarekin. Eurekin hitz egingo dugu eta 
abenduaren 30ean, ostirala, etortzeko galdetuko diegu.  

  

Antzerkia 

Bi antzezlan ditugu esku artean: 

- Erdibana (helduentzat) 

1.900 € + BEZ 

- Azken eguzkilorea (haurrentzat) 

750 € + BEZ 

  

Hip-hip Urri! 

Aurten ere egitasmo honen barruan zerbait egiteko asmoa dago. 
Altxorraren bila antolatuko dugu: bata, helduentzat, eta, bestea, 
haurrentzat. 

Urriaren 22an izango da, goizeko 10:00etatik aurrera. 

Ostegun honetarako jarri dugu hitzordua gai honen lanketarekin 
jarraitzeko.   

  

Euskararen eguna 
Euskararen eguna dela eta, hainbat ideia atera ziren egun horretan 
egin daitezkeenak. Oraindik, ordea, ez dago ezer zehaztuta. 

  

    

    

 

HURRENGO BATZORDEA, 

AZAROAREN 17an, 19:00etan 


