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ARANGUREN IBARRA

ANTOLATZAILEA

BABESLEAK

LAGUNTZAILEAK

AG E NDA

IKASTURTE AMAIERAKO ERAKUSKETA

K U LT U R J A R D U E R A K

ERAKUSKETAK

FAMILIAN

Zaharberritze erakusketa
Kultur Etxea

Apirilak 14, igandea 18:00etan. (Auditorioa)

Apirilak 3, asteazkena

FUERADELEJE

ARANGUREN IBARREKO
ZAHARBERRITZE TAILERRA
Maiatzak 2, osteguna

IRULEGI EUSKARA TALDEA
ELKARTEA
Maiatzak 5, asteazkena

ARANGUREN IBARREKO
PINTURA TAILERRA
Ekainak 1, larunbata

PINTURA ETA ESKULTURA
TAILERRAREN ERAKUSKETA
ALDAPA EMAKUMEEN KULTUR
ELKARTEA
Ekainak 7, ostirala

MUTILOAKO JAIETARAKO
AZALEN LEHIAKETA 2019

DANZA INFANTIL - FAMILIAR

“¿Quién teme al lobo feroz?”
Apirilak 23, asteartea. 18:00etan. (Liburuak)

IKUSKIZUNA: MAGIA

“La vuelta al mundo en
80 magias”
IURGI ILUSIONISTA

Apirilak 28, igandea. 18:00etan. (Auditorioa)

HAUR ETA FAMILIENTZAKO
ANTZERKIA

“Un cuento de magia”
ILUNA PRODUCCIONES

BESTE JARDUERAK
Apirilak 16, asteartea. 20:00etan.
San Pedro parrokia Mutiloa

Auditorioa

Apirilak 5, ostirala eta Apirilak 6,
larunbata. 20:00etan

ANTZERKI AMATEURRA

“Asamblea de mujeres”
ARANGUREN IBARREKO
ANTZERKI TAILERRA

Apirilak 11, osteguna. 19:00etan

SOLASALDI-PROIEKZIOA.
ELKARTASUNEZKO BIDAIAK

“Rumbo a Kubuka”

XABI LUNA – ASOCIACIÓN
“OS LO CUENTO”
Maiatzak 29, asteazkena. 19:00etan

Gazteentzako antzerkia
“HIJOS DE LA BASURA”
ARANGUREN IBARREKO
GAZTE TAILERRA
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2018 - 2019 ikasturtea
Irakaslea: Elur Ulibarrena

Aranguren Ibarreko Zaharberritze Tailerrak 23 urte
bete ditu 2019an. Ibarreko biztanleria handitu ahala,
ikasleak aldatzen joaten dira, eta joerak aldatzen eta
materialak modernizatzen diren neurrian, gure teknikak egokitzen ditugu. Hau guztia primeran dago; batez ere, Elurrek gozatuz ikastera eta ikasiz gozatzera
animatzen gaituelako. Etorri ikustera ikasturte honetako lanen erakusketa, gutako bakoitzaren eta denon
ahaleginaren emaitza baita.
�Apirilaren 3tik, �Bisita ordutegia:
asteazkena,
25era, osteguna

Astelehenetik ostiralera
17:00etatik 21:00etara

–DOAKO SARRERA–
�Lekua: Aranguren
Ibarreko Kultur Etxea.
Eguzki plaza (Mutiloa)

ANTZERKIA

ABESBATZA KONTZERTUA

Aranguren Ibarreko antzerki tailerra

ARANGUREN IBARREKO ABESBATZA

Antzezlana: “Asamblea de mujeres” (Aristofanesen komedian oinarritua)

“Sacramentum”

Maiatzak 1, igandea. 11:30ean.
Mutiloa plaza. Mutiloa

GAZTE ETA HELDUENTZAT

Aranguren Ibarreko zaharberritze tailerra

ARANGUREN IBARREKO
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN
KONPARTSAREN EGUNA
Ekainak 1, larunbata,
eta 2, igandea

IKASTURTE AMAIERAKO LAGINA
ALDAPA EMAKUMEEN KULTUR
ELKARTEA

EUSKARAREN ASTEA
Maiatzaren 8tik 11ra

Larunbateko jarduerak Mutiloan izango
dira. Informazio gehiago Euskara
Zerbitzuko buletinean.
Maiatzak 8, asteazkena. 18:00etan
Aranguren Ibarreko Kiroldegiko Pabiloia
PAILAZO IKUSKIZUNA (EUSKARAZ)

“Musua”

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS
Maiatzak 9, osteguna. 20:00etan
Kultur Etxea
KONTZERTU DIDAKTIKOA

“Txalaparta Hutsa”

HUTSUN TXALAPARTA TALDEA
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Bertsioa eta zuzendaritza: Iratxe García Uriz eta Leire Ruiz

Antzezleak: Begoña Agúndez, Rosa Arnedillo, Silvia Beroiz, Alex Castillo, Mari
Jose Cuenca, Rafael Estrada, Tere Garatea, Koldobike Iribarren, María Iribarren,
Marian Oria, Iñaki Pérez, Susana Pérez, Marian Pérez de Unzueta, Arantxa
Quintana, Maitane Quintana, Marisa Serrano, Javi Zalba

Praxagorak dio: Noranahi ere begiratzen dugula, emakumeak ikusten ditugu borrokan, emakumeak zamaturik,
emakumeak zainketa-lanetan. Seme-alaben alde burubelarri ari diren emakumeak. Kumeei esnea ematen diete
otsemeak. Beti prest. Beti ekoizpenaren edo bizitzaren kargu. Nonahi daude, eta
horregatik, Praxagorak bere hiria gobernatzeko moldea aldatu nahi du, emakumeak berak hiriko agintariak izateko. Aldaketak nekezak dira, planak zapuzten
dira, baina historia emakume errebeldez beterik dago, eta Praxagoras bezala,
etorkizun ilun hori aldatzen saiatu ziren, behingoan harea mugikorra izateari uzteko. Bi zuzendariek oso modu pertsonalean egokitu eta zuzendu dute Aristofanesen komedia ero hau, irria eta poesia goraipatuta, eta arras zertzelada egungoak
tartekaturik hain testu klasikoan. Ez galdu ikusteko aukera! Iraupena: 80 minutu.
�Apirilak 5, ostirala 20:00etan
Apirilak 6, larunbata 20:00etan
Apirilak 7, igandea 20:00etan

�Lekua: Aranguren Ibarreko GAZTE ETA HELDUENTZAKO
JARDUERA
Kultur Etxeko Auditorioa.
–SARRERA 3 €–
Eguzki plaza (Mutiloa)
KULTUR AGENDA | APIRILA - MAIATZA - EKAINA 2019
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SOLASALDIA - PROIEKZIOA
Elkartasunezko bidaiak
“Rumbo a Kubuka”

KONTZERTUA: ABESBATZA MUSIKA
Aranguren Ibarreko Abesbatza

“Sacramentum”

Zuzendaria: Gonzalo Esparza Imas

Hizlaria: Xabi Luna “Y os lo cuento” elkartekoa
2018ko abuztuan, 2.400 km egin genituen bizikletaz Zambia, Malawi, Mozambike eta Zimbabwen
barrena. Kubuka GKEk Zambian dituen proiektuak
ezagutzera joan ginen, eta aldi berean, erakundearentzako dirua biltzera. Livingstonen egiten duten lana ikusiko dugu, bai eta bidean bizi izandako
guztia ere.

�Apirilak 11,
osteguna

�Lekua: Aranguren Ibarreko
Kultur Etxeko Auditorioa.
Eguzki plaza (Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO JARDUERA
–DOAKO SARRERA–
(Borondatezko ekarpena Kubuka GKEko
proiektuarentzat)

25. urteurreneko ospakizunen ondotik, 2019ko Aste Santuko kontzertura
abesbatzen doinuak ekarriko ditugu.
“Sacramentum” aurkeztuko dugu, hau da, "konpromiso" kontzeptua lantzen
saiatuko den ahots-kontzertua. Derrigorrez bete beharreko ekitaldia zen Zesar
Augusto enperadorearen garaian (K.a. 63 - K.o. 14). Armada erromatarrek zin
hori egiten zuten Inperioren aldeko zerbitzua egitean. Jesus Nazaretekoaren
garaikideak dira, eta "sacramentum" kristaua funtsatzen dute. Hitz honetara -konpromisora- garamatzaten zazpi une, eta horrek berarekin dakarrena.
�Apirilak 16,
asteartea
20:00etan

�Lekua: San Pedro eliza
(Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO
JARDUERA
–DOAKO SARRERA–

HAUR ETA FAMILIENTZAKO DANTZA
Taldea: Fueradeleje Danza
Lana: “¿Quién teme al lobo feroz?”
Dantza ikuskizuna da, hiru
txerrikumeak eta txanogorritxu
ipuin tradizionaletan oinarrituta.
FAMILIENTZAT.

Sorkuntza eta zuzendaritza: Fueradeleje
Koreografia: Iñaki Fortún
eta Virginia Oroz
Dantzariak: Itsaso Etxepeteleku,
Andrea Irurzun, Alba Aranzana,
Iñaki Fortún, Virginia Oroz,
Ainhoa Hermoso de Mendoza

Lanak bi herri-ipuin dramatizatu ditu: "Hiru
txerrikumeak" eta "Txanogorritxu". Baina askoz
ere gehiago eskaintzen du: balletaren eta dantzaren historiaren gaineko ikasgai praktikoa,
era kronologikoan kontatua, eszena bakoitza
molde ezberdinean dantzatua baitago. Basoan
bizi diren hiru ahizpa dantzariren istorioa da. Gazteena ameslaria, sotila,
ahula eta xaloa da, ballet erromantikoa bezala. Zoriontsu bizi da, lastozko
etxetxo bat besterik behar ez duelakoan. Bigarren dantzaria errebeldea da
pixka bat. Ez ditu arauak gustuko, eta hautsi ere egiten ditu, dantza modernoan metrikarekin, erritmoarekin eta estetikarekin gertatu zen bezala. Bere
zaletasunaz -dantzaz- gozatu ahal izateko adina lan egiten du, eta horregatik, etxea zurez egiten ari da.
Iraupena: 55 minutu.

Representación dentro del Circuito
de Artes Escénicas de Navarra
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�Apirilak �Lekua: Aranguren Ibarreko IKUSLE GUZTIENTZAKO
JARDUERA
14,igandea Kultur Etxeko Auditorioa.
–SARRERA 3 €–
18:00etan Eguzki plaza (Mutiloa)
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MAGIA - BIDAIAK - LIBURUAK
(Liburuaren Egunaren karira)
Iurgi, Ilusionista
Lana: “La vuelta al mundo en 80 magias”

Mundu zabaleko liburutegi eta herrialdeetara bidaiatu dezakegu, eta gu bezalako jendea ezagutu.
Edo etxetik mugitu gabe ere bidaiatu dezakegu, eta
geure irudimenean bizi, liburuei esker. Irakurtzea
buruaren magia da. Hitz idatziak magikoak dira,
eta irakurtzen ditugunean, lekuak, jendea, gauzak...
agertzen dira, baita abenturak ere! Lan honek mago baten bidaia kontatzen
du, eta nola ikasten dituen beste herrialde batzuetako magiak eta nola egiten
den kontinente guztietako magoen laguna. Bidaia kontatuko digu eta magiajoko batzuk eginen dizkigu guk gure etxean egiteko, edota esaten digu nola
bilatu magia-joko horiek liburutegietan. Ikuskizunak, azken ﬁnean, magia erabiltzen du irakurzaletasuna bultzatzeko, eta toki guztietan pertsonek gauza
berberekin bizi eta amets egiten dutela ikasteko. “World Magic Around” ikuskizun ospetsuaren bertsio libre eta baimendua; hura AEBko liburutegietako
Iraupena: 60 minutu.
arrakasta magikorik handiena izan zen 30 urtean.
�Apirilak 23,
asteartea.
18:00etan

�Lekua: Liburutegi Publikoa
Aranguren Ibarreko Kultur Etxea.
Eguzki plaza (Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO
JARDUERA (4 urtetik gora)
–DOAKO SARRERA–

KULTUR AGENDA | APIRILA - MAIATZA - EKAINA 2019
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FAMILIENTZAKO ANTZERKIA
(berezia, liburuaren egunaren karira)
Taldea: Iluna Producciones
Antzezlana: “Un cuento de magia”
Egilea: Miguel Goikoetxandía

Zuzendaria: Miguel Goikoetxandía
Antzezleak: Ana Berrade, David
Larrea, Miguel Goikoetxandía

Ana Montaña magia-truku zahar bat
egiten saiatzen ari denean, bere mundua ipuinen munduarekin lotzen duen
ataria irekitzea lortuko du. Baina Estrujo
mago gaiztoa ere esnatuko du! Martillo
Man eta Ascapini superheroiek lagundurik, 3 energia-harriak aurkitu beharko
ditu Estrujok baino lehen. Bestela, mundua arrisku gorrian egonen da.
Lagundu gure lagunei Ana Montañaren abentura honetan!
Iraupena: 50 minutu.
�Apirilak 28,
igandea
18:00etan

�Lekua: Aranguren Ibarreko
Kultur Etxeko Auditorioa.
Eguzki plaza (Mutiloa)

ERAKUSKETA

IRULEGI EUSKARA TALDEA ELKARTEA
“Irulegi, 15 Urte”
Erakusketan, Irulegi Euskara Taldearen 15
urteko ibilbidea dago ikusgai, euskara gure
ibarrean bultzatzeko sortu baitzen. Euskarazko gizarte eta kultur ekitaldiak antolatzen ditugu, hala nola bertso bazkaria, euskararen astea, korrika txikia, era askotako
txangoak, ikastaroak eta hitzaldiak. Era berean, Olentzero, Agate Deuna, Santo Tomas
eta jai giroko beste ekitaldi batzuk antolatzen ditugu.
�Maiatzaren
2tik, osteguna,
10era, ostirala

�Bisita ordutegia:
Astelehenetik ostiralera
17:00etatik 21:00etara

�Lekua: Aranguren
Ibarreko Kultur Etxea.
Eguzki plaza (Mutiloa)

DOAKO SARRERA

IKUSLE GUZTIENTZAKO
JARDUERA
–SARRERA 3 €–

PAILAZO IKUSKIZUNA
ARANGUREN IBARREKO
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN
KONPARTSAREN EGUNA

�Maiatzak 1,
asteazkena
�Lekua: Mutiloa
plaza (Mutiloa)

11:30ean Erraldoi dantzak
12:00etan Txistorra
13:00etan Ezagutu erraldoiak barrenetik
Zatoz eta ezagutu zure herriko erraldoiak eta buruhandiak!
Gustatzen bazaizu, erraldoiak ere dantzatuko dituzu... Izan ere,
Aranguren Ibarreko Erraldoi eta Buruhandien Konpartsako
kide izatera gonbidatzen zaitugu.
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(euskaraz)

Taldea: Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Antzezlana: “Musua”

Mundua mundu denetik, eguzkia biraka ari da
eta gu haren inguruan. Eta dei egiten dio eguzkiak Lurrari esnatzeko, azaleko zomorroak astindu eta kolorez mozorrotzeko. Mundua mundu
denetik, hartzak kobazulora sartzen dira neguko solstizioetan eta, kilkerrak kanpora atera,
udakoetan. Eta guk dantzatu eta kantatu egiten dugu negu zein uda, egin arren euria, atera arren eguzkia, hautsi arren zeruan tximista…
Inauterietan, San Joanetan, Gabonetan, ohitura
zaharrak mantentzen eta berriak sortzen aritzen gara jolasean. Munduak
biraka segi dezan. Eguzkiak ez ezik, musuek ere biraka jartzen dutelako
mundua. "Musua" musu bat da naturari eta gure kulturari. Eta musuek biIraupena: 70 minutu.
raka jartzen gaituzte gu. Eta zu?
�Maiatzak, 8
asteazkena
18:00etan

�Lekua: Aranguren Ibarreko
kiroldegiko. Pabiloia (Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO
JARDUERAS
–SARRERA 3 €–

KULTUR AGENDA | APIRILA - MAIATZA - EKAINA 2019
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KONTZERTU DIDAKTIKOA
Taldea: Hutsun Txalaparta Taldea
Lana: “Txalaparta hutsa”

Txalaparta Hutsa Txalapartaren
historian egindako musika-ibilaldi
gidatu bat da, jende guztiarentzako.
Hiru txalapartari aritzen dira. Bidaia
harrigarri honetan txalapartaren jatorrietaraino joanen gara, eta gero,
berriz, gaur egunera etorriko gara, zurez, harriz eta burdinez sortutako musika-giro paregabeak kulunkaturik. Emanaldian, azalpenak eta irudiak tartekatzen dira, txalaparta-hotsekin batera, instrumentuak azken 60 urtean
izaniko garapena birsortzeko.
Iraupena: 60 minutu.
�Osteguna,

maiatzak 9
20:00etan

�Lekua: Aranguren Ibarreko

Kultur Etxeko Auditorioa.
Eguzki plaza (Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO
JARDUERA

ARANGUREN IBARREKO GAZTE
ANTZERKI TAILERRA
Antzezlana: “Hijos de la basura”
Dramaturgia: Iratxe García Uriz
Zuzendaria: Izaskun Lasarte

Zabortegi batean bizi eta lan egiten duten
haur batzuen istorioa kontatzen du. Leku
hotza, latza eta bihozgabea. Baina haur
baten begietatik ikusita, toki hori jostalekua da, bai eta abenturak bizitzeko
Iraupena: 60 minutu.
leku bat ere.
�Maiatzak 29,
asteazkena
19:00etan

�Lekua: Aranguren Ibarreko
Kultur Etxeko Auditorioa.
Eguzki plaza (Mutiloa)

–SARRERA 6 €–

IKASTURTE AMAIERAKO ERAKUSKETA
Aranguren Ibarreko Pintura Tailerra
2018-2019 ikasturtea

ANTOLATZAILEA:
ARANETXEA

IKUSLE GUZTIENTZAKO JARDUERA

(Gonbidapenak, saio bakoitza hasi baino ordu
erdi lehenago hartuko dira)

–DOAKO SARRERA–

ALDAPA EMAKUMEEN KULTUR
ELKARTEAREN IKASTURTE
AMAIERAKO LAGINA

Irakaslea: Isabel Erro

Erakusketan ikusgai daude 20182019 ikasturtean zehar Aranguren Ibarreko pintura tailerreko
ikasleek egindako margolanak.
Tailerra maila guztietarako ikasleentzako dago zabalik, marrazki eta pintura teknikak ikasteko.
Erakusketan ikusgai daude bai
arkatzez egindako lehen marrazkiak, bai kolore-ariketak,
bai mihise gaineko olio-lanak. Gaiak (paisaia, irudia, barrualdeak, natura
hila) hainbat teknikarekin eta pintura-estilorekin landu dira, hala nola inpresionismoarekin, kubismoarekin, errealismoarekin, abstrakzioarekin, etab. Eta
margolan komuniarioa ere landu da. Webgunea: www.cursodepintura.es
�Maiatzaren
15etik, asteazkena,
28ra, asteartea
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�Bisita ordutegia:
Astelehenetik ostiralera
17:00etatik 21:00etara
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�Lekua: Aranguren
Ibarreko Kultur Etxea.
Eguzki plaza (Mutiloa)

DOAKO SARRERA

Aldapa Emakumeen elkarteko ikasturte amaierako lagin honek, ikastaroz
ikastaro, ikasleek egindako lanez gozatzeko aukera emango digu. Jazz dantza, ﬂamenkoa, zumba, balleta,dantza latinoak, swing…
ALDAPA ELKARTEKO PINTURA ETA ESKULTURA
TAILERREKO LANEN ERAKUSKETA.
Ekainaren 1etik, larunbata, 6ra, osteguna,
Kultur Etxeko erakusketa aretoan.
�Ekainak 1, larunbata,
eta 2, igandea
1. Saioa: 17:30ean
2. Saioa: 20:00etan

�Lekua: Aranguren Ibarreko
Kultur Etxeko Auditorioa
IKUSLE GUZTIENTZAKO JARDUERA

(Sarrerak, saio bakoitza hasi baino ordu erdi
lehenago hartuko dira)
KULTUR AGENDA | APIRILA - MAIATZA - EKAINA 2019
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ERAKUSKETA
Mutiloako 2018ko jaietako azalen
lehiaketara aurkeztutako lanak
�Ekainak 7tik, asteazkena, 20era, osteguna
�Lekua: Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko Auditorioa.

Eguzki plaza (Mutiloa)

�Bisiten Ordutegia: Kultur Etxeko harrera ordutegian
DOAKO SARRERA

MUTILOAKO JAIETARAKO EGITARAUKO

A

AZALEN LEHIAKETA (EKAINA-2018)

ranguren Ibarreko Udaleko Kultur eta Jai Arloak eta Mutiloako Jai Batzordeak,
2019ko ekainaren 19tik 23ra ospatuko diren Mutiloako Zaindariaren Jaien egitaraurako azalaren lehiaketa deialdia egin dute.
OINARRIAK:

1.- Parte hartzaileak: Bi maila aurreikusten dira. Parte hartzaileek Aranguren Ibarrean erroldaturik
egon beharko dute. (Lan bakoitza zein mailatan aurkezten den gutun-azalean adieraziko da).
• Lehenengo maila: haurrak, 14 urte arte.
• Bigarren maila: helduak, 15 urtetik aurrera.
2.- Lanen baldintzak: Lanek originalak eta argitaragabeak izan beharko dute. Ezin izango dira beste
egileren batek argitaratutako lan, argazki, kartel edo margoen kopia, plagio, berregite edo aldaketak
izan, ez bere osotasunean, ezta zati batean ere. Lanen estiloa eta teknika librea izango da. Lanak
honako tamaina hauetan aurkeztu ahalko dira: DIN A-3 (42 cm x 29,7 cm.) edo DIN A-4 (29,7 cm x 21
cm.), beti irudiak bertikalean agertuko direlarik.
Lehiakide bakoitzak gehienez ere 3 lan aurkeztu ahalko ditu, beti 2018ko Mutiloako Jaiekin harremana dutenak.

Aurkeztutako lan guztiek ondorengo testua izan beharko dute, nahitaez:
Fiestas de Mutilva 2019
19 al 23 de junio

Mutiloako Jaiak 2019
Ekainaren 19tik 23ra

3.- Aurkezpena: Lanak itxitako gutun-azal itxian aurkeztuko dira eta horren kanpoko aldean,
aurkeztutako lanaren titulua agertuko da. Barneko aldean egilearen datu pertsonalak sartuko dira:
Izena eta abizenak, helbidea, herria eta telefonoa.
Kanpoko aldean, lehiatzen den maila jarriko da: (Haurrak/ Helduak).
4.- Lanak aurkezteko epea maiatzaren 7tik, asteteartea, 24era bitartekoa, osteguna, izango da, 13:00ak
arte. Aranguren Ibarreko Kultur Etxean (Mutiloan) aurkeztu ahalko dira, irekita dagoen ordutegian.
5.- Sariak:
• Haurren maila: 75 € eskola material didaktikoan.
• Helduen maila: 400 € esku-dirutan, kopuru horri PFEZari dagokion atxikipena egingo zaio
6.- Lehiaketa ebatziko duen epaimahaia bere garaian Aranguren Ibarreko Udalak izendatuko dituen bi
pertsonek osatua egongo da. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta komunikabideen bidez
jakinaraziko da. Sariak eman gabe geratu daitezke, epaimahaiak halaxe erabakitzen badu.
7.- Erakusketa: Aukeratutako bi lanak, bat maila bakoitzeko, Mutiloako ekaineko festetako egitarauko azala
(helduak) eta kontrazala (haurrak) egiteko erabiliko dira. Aurkeztutako lanen aukeraketa batekin erakusketa
bat prestatuko da ekainaren 7tik 20ra, Kultur Etxea irekita dagoen ordutegian ikusi ahalko dena.
8.- Saritutako lanak Aranguren Ibarreko Udalarenak izatera pasako dira, eta egileak erreprodukzio
eskubideak Udalari emango dizkio.
Sarituak izan ez diren lanak, ekainaren 25etik aurrera Aranguren Ibarreko Kultur Etxean jaso ahalko dituzte
parte hartzaileek, Eguzki plazan (Mutiloa), jendaurreko ordutegian. Abuztuaren 24erako jaso ez diren lanei
uko egiten zaiela ulertuko da, eta horien erreklamazioa egin edo horiengatik kalte-ordaina eskatzeko
eskubidea galduko da.
9.- Lehiaketan parte hartzeak oinarriok onartzea dakar. Oinarrietan aurreikusi ez den edozein egoera,
lehiaketako epaimahaiak ebatziko du.
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HELDUENTZAKO ZAHARBERRITZE
ETA PINTURA IKASTAROAK
Zaharberritze ikastaroa
(100 ordu)

Mota guztietako gauzak zaharberritzeko,
birziklatzeko, garbitzeko edo
berreraikitzeko teknikak ikasteko. Horien
berreskurapenerako pipien kontrako
tratamenduak erakutsiko dira, baita
bernizatzeko, tapizatzeko edo bestelako
materialez estaltzeko teknika
ezberdinak ere.
Aranguren Ibarrean
erroldatuak: 168€
Aranguren Ibarrean
erroldatu gabeak: 336€
ORDUTEGIAK:
1 Taldea: asteazkena 09:30- 13.00.
2 Taldea: asteazkena 16:30 – 20:00.
3 Taldea: ostirala 09:30 – 13:00.
4 Taldea: ostirala 16:30 – 20:00

Pintura ikastaroa
Pintura (120 ordu)

Pinturako teknika ezberdinen ikasketa
eta hobekuntzarako: oihal gaineko
olio-pintura, akuarela,
ikatz-marrazkiak… etab.
Aranguren Ibarrean
erroldatuak: 227€
Aranguren Ibarrean
erroldatu gabeak: 454€
DATAK:
Hasiera urriak 1ean.

DATAK:
1 eta 2 Taldeak: hasiera urriak 2an.
3 eta 4 Taldeak: hasiera urriak 4ean

ORDUTEGIAK:
1 Taldea: astearte eta osteguna, 10:00 – 12:00
2 Taldea: astearte eta osteguna, 16:00 – 18:00
3 Taldea: astearte eta osteguna, 18:00 – 20:00

Lekua: Idoi plazako etxabea (Mutiloa).
Emalea: Elur Ulibarrena.
Taldeak: gehienez 17 pertsona.

Lekua: Idoi plazako etxabea (Mutiloa).
Emalea: Isabel Erro.
Taldeak: gehienez 12 pertsona.

Pertsona bakoitzak gehienez bi parte hartzaileen izenak eman ahalko ditu ondorengo datuak erraztuaz: ikastaroa (taldea eta ordutegia), izen eta abizenak,
jaiotze data, erroldatua den, telefono zenbakia (sms bidezko abisuetarako,
eman mugikorra), eta kreditu txartelaren zenbakia (ordainketa bakarra egiten bada) edo
kontu korronteko zenbakia (ordainketa zatika egiten bada).

IZEN-EMATEAK 012AREN BIDEZ EGINGO DIRA
8:00etatik 19:00etara
Ekainaren 5 eta 6an Aranguren Ibarrean erroldaturik daudenentzako.
Erroldaturik ez dauden pertsonek, interesa badute eta plazak gelditzen baldin badira,
ekainaren 7an eman ahalko dute izena 012aren bidez.
GARRANTZITSUA: 012ra deitzen denean eta plaza baieztatzen denean, momentuan bertan egingo da ikastarorako matrikula kreditu txartelaren bidezko ordainketa bidez, 50 €
erroldatuentzako eta 100 € erroldatu gabeentzako.
*matrikularen kopurua aurrean zehazten den ikastaroaren prezio osotik deskontatuko da.
Kontuan izatekoak:
 Plazak mugatuak izango dira eta izen emateko hurrenkeraren araberakoak.

 Ikastaroak atera ahal izateko, bertan izena eman duten pertsonen %75 Aranguren Ibarrean
erroldatuak izan beharko dute.
 65 urtetik gorako erroldatutako pertsonek %50eko beherapena izango dute kuotetan.
 Ikastaroan baja ematekotan ez da matrikularen itzulketa aurreikusten.
 Oharra: 2018-2019 ikasturtetik aurrera, zaharberritze eta pintura ikastaroak kultura arloak
antolatuko ditu.

KULTUR AGENDA | APIRILA - MAIATZA - EKAINA 2019

11

OHAR INTERESGARRIAK
Jarduera bakoitzean zehazten da zein ordutan hasiko den, zein adineko pertsonentzat den
Mesedez, erreparatu ekitaldi bakoitzaren ordutegiari, datari eta adin-gomendioari.
SARRERAK ALDEZ AURRETIK EROSTEKO
• Sarreren salmenta, zenbakirik gabe: gogoan izan Auditorioak ikusle kopuru mugatu batentzat duela lekua (163 pertsona). Entzunaretora sartzen diren pertsona guztiek hartu behar dute
toki bana (baita haur txikiek ere, ikusle kopuruaren kontrolerako zenbatu egiten baitira,
indarrean dagoen segurtasun araudiaren arabera), eta ezin da aipatutako ikusle kopurua gainditu. 2/1989 Foru Legea.
Sarrerak, behar direnean, ekitaldi bakoitzerako zehaztutako prezioan jaso ahalko dira:
• Aldez aurretik: jardueraren astean bertan, astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 21:00etara, Kultur Etxeko harrera eta informazio mahaian.
(Ikusle kopuru mugatu batentzat dagoenez tokia, ezin da erreserbarik egin).
• Emanaldiaren egunean: sarreraren bat geratzen bada, ikuskizuna hasi baino ordu erdi lehenago.
(Antolamenduarekin lotutako arrazoiak direla eta, egun horretako emankizunerako sarrerak
bakarrik salduko dira).
• Agendan aipatzen diren eta doako sarrera duten ekitaldietarako: gonbidapenak ikuskizuna
hasi baino ordu erdi lehenago entregatuko zaizkie ikusleei, iritsi diren hurrenkeraren arabera,
163 tokiak bete arte.
Lehenago eskuratutako sarrerak ezin izango dira itzuli
(pertsona bakoitzak sei sarrera eskuratu ahalko ditu, gehienez)
Leihatilako telefonoa: 948 – 29 14 89
• Kultura jarduerak dira, eta ez komertzialak. Beraz, Auditorioaren barruan ezingo da inolako
janari edo edaririk kontsumitu, ezta litxarreriarik ere.
• Aktoreei eta ikusleei begirunea erakusteko, mesedez, izan puntualak. Telefono mugikorrak
deskonektatu egin behar dira, baita orduen seinaleak eta erlojuen alarmak ere. Gainerako ikusleei
trabarik ez egitearren, ikuskizunak irauten duen bitartean ez piztu gailu elektronikoak, mesedez.
• Debekatuta dago ikuskizunak ﬁlmatzea, grabatzea edo argazkiak ateratzea, talde artistikoaren
eta antolatzaileen idatzizko baimena izan ezean. Nolanahi ere, ezin da inola ere ﬂash-ik erabili.
• Ikuskizuna, antzezlana edo proiekzioa hasi ondoren, ezingo da Auditoriora sartu.
• Entzunaretoko ateak erabilgarri egongo dira eta ez dute oztoporik izango ikuskizunak dirauen
bitartean. Ezin da aulkitxoekin sartu aretora. 2/1989 Foru Legea.
• Aranguren Ibarreko Udalak gomendioak errespetatzen ez dituzten pertsonei sarrera ukatzeko
eskubidea izango du.
• Programazioan aldaketaren bat edo gorabeheraren bat badago eta beharrezkoa bada, baliteke
kultur etxeak aldatzea iragarri diren datak, ordutegiak, saioak eta aktoreak. Kultur etxearen
ikuskizunen taulan emango da jakitera.
• Kultur etxeko arduradunek arau hauek betearazteko baimena dute.
*Martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legea, ikuskizun publiko eta dibertimendurako jarduerak arautzen dituena.
Programatutako jarduerei eta ikuskizunei buruzko informazio gehiago
nahi izatekotan, deitu 948 - 29 14 89 telefonora.

Eguzki Plaza - 31192 Mutiloa (Nafarroa) - Telefonoa (taquilla): 948 29 14 89
E-posta: cultura@aranguren.es
Jarrai gaitzazu Facebooken: @casadeculturaarangurenkulturetxea
Twitter: @CulturAranguren
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