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ERABAKIAK

GAIA EKINTZAK
 

UDABERRI
KULTURALA

Aurtengo Udaberri kulturalerako hainbat ideia atera dira; ia urteroko bihurtzen
ari diren ekintzez gain, beste berritasun batzuekin. Ezer zehaztuta ez badago
ere, hurrengo bilerarako etxerako lanak eginda eramatekotan gelditu gara.

- Txindata Musika Eskolako haurren emanaldia noiz izango da? (Arantzazu)

- Jubilatu eguna noiz izango da? (Iñigo)

- Felix Zubia; ea aurtengo ze proposatzen duen (Leire)

- Sukaldaritza ikastaroa (Xabat)

- Mahai-ingurua kirolariekin. Azken bi urteetan egindako formatuak arrakasta
izan duela eta beste behin, behintzat egitea erabaki da. Honako izen hauek
aipatu ditugu: Alazne Furundarena/Ainhoa Sanz/Jaione Sasieta korrikalaria,
Iker  Irribarria  pilotaria,  Aimar  Irigoien  edo  Idoia  Etxeberria  harrijasotzailea,
Oihana  Kortazar  mendi  korrikalaria,  Maialen  Chorraut  piraguista,  Ainhoa
Egiazabal arraunlaria, Joxemai Olasagasti aizkolaria...

-  Antzerkia:  “El  florido  pensil  neskak”;  prezioa  galdetzekotan  gelditu  gara
(Iñigo)

                     “Erdibana”; 1.900 € + BEZa 



-  Joxe  Mari  Agirretxek,  “Porrotxek”,  hitzaldiak  ematen  ditu;  horri  buruz
enteratzekotan gelditu gara (Iñigo)

- “Kapulana  bat  Zintzilik”  -  Miren  amuriza  –  Mozanbikeko  eskulade  bateko
errealitatea  du oinarri, eta  bertso, testu eta ipuin bidez deskribatzen du bertan bizi
izan eta ikusia http://www.bertsoa.eus/eu/bertsoa-albisteak-ficha.asp?idAlbistea=5467
(Leire)

- Hartu-eman ikastaroa: elizako erlojuaren erabilera - Eusebio Igartzabal – (Iñigo)

- “Igelak” filma; orain dela gutxi estreinatu da eta ea aukerarik dugun gurean ikusteko

https://igelak.com

- Joseba Iztuetaren mendi ibilerak. Bideo bat badu egina bere ibilerekin eta berarekin
hitz  egitekotan  gelditu  gara  ea  prest  legokeen  zerbait  erakutsi  eta  azalpen  batzuk
emateko (Leire)

AURRERAGO
EGIN

DAITEZKEENAK

- Haurren filmak

- Aho-osasunari buruzko hitzaldia: Maialen Igartzabal (Leire)

- Hartu-eman ikastaroak:

Organoa barrutik (Ane Miren)

Garagardoa egitea  - Iban Maiz eta Iker Etxezarreta – (Leire)

HURRENGO BATZORDEA
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