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("Artea eta Kultura 2019" programa)

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

UDAKO ZINEA

ZIRKOA

Abuztuak 13, asteartea, 22:00etan
Eguzki plazako frontoian

Abuztuak 17, larunbata, 20:15ean
Mutiloa plazan

“Mary Poppins”

Abuztuak 20, asteartea, 22:00etan
Mutiloa plazan

“Áureo”

COMPAÑÍA UP ARTE

“Ant-man y la avispa”

Abuztuak 22, osteguna, 19:00etan,
Udal Kiroldegian

Abuztuak 27, asteartea, 22:00etan
Mutiloa plazan

SINCRONACIDAS TALDEA

“OhLimpiadas”

“Los increíbles 2”

UDAKO ZINEA

("Artea eta Kultura 2019" programa)
Pelikula: “El regreso de Mary Poppins” Rob Marshallena
Antzezleak: Emily Blunt eta Meryl Streep
FAMILIAN IKUSTEKO MUSIKALA

Taldea: UpArte / Lana: “Áureo”
Egilea: UpArte Taldeak sortutakoa
Akrobazia teknikoen zuzendaritza: Vitaliy Motouzka
Zuzendaritza artistikoa: Herminio Campillo
Antzezleak: Anjara Moreno, Gisela Segatti, Guimelh Amaro, Israel Bernabé,
Jesús Fuentes, Rubén Martínez eta Óscar Vilas

Áureo edertasuna eta plastikotasuna da, eta aldi berean,
arriskua, tentsioa eta inpaktua. Gauza eta pertsonen arteko harremanak zehaztasunez eta modu arrazoituan kalkulatuta dauden espazio batean egindako maila tekniko altuko akrobaziak. Ezer ere ez da arbitrarioa. Antzezleak
xehe eta arruntak dira eta aldi berean, grabitatearen mugak gainditzeko irudiak sortzeko gai dira. Egunerokoa eta
erreala ez dena, asmatutakoa, irudika ezina. Umorea agertzen da, ezinezkoa
da ekiditea. Modu humanoenean konpontzen diren egoerek normaltasunaren zentzugabekeria uzten dute agerian. Áureok entzuleei gorputz eta barren mugimendu horren guztiaren atzean beste zerbait dagoela ulertarazi
nahi die: irribarre eginarazten dien beste zerbait.
Iraupena: 40 minutu
Abuztuak 17, larunbata
20:15ean

Lekua: Mutiloa plaza
(Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO JARDUERA
Euria egiten badu,
kiroldegiko frontoian

UDAKO ZINEA

("Artea eta Kultura 2019" programa)
Pelikula: “ANT-MAN Y LA AVISPA” Peyton Reedena
Antzezleak: Paul Rudd eta Michael Douglas
FANTASIA-EKINZA

Mary Poppins haurtzain ia perfektua da, eguneroko jarduera bat abentura ahaztezina eta itzela bihurtzeko gaitasun magikoak dituena. Obra berri
honetan, Banks familiaren belaunaldi berriari zorigaiztoko galera baten
ondorioz desagertutako poza eta magia aurkitzen laguntzera itzuli da.
Haurtzaina bere lagun Jackekin batera iritsiko da, Londreseko kaleetan
zehar argia eta bizia eramateko laguntza eskainiko dion farolari baikorra.
Iraupena: 130 minutu
Abuztuak 13,
asteartea 22:00etan
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Lekua: Eguzki plazako frontoia
(Mutiloa)
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IKUSLE GUZTIENTZAKO
EGOKIA

Scott Langek, Ant-Man izenez ezagutzen den super-heroiak, bere super-heroi
eta aita bizitzak bateratu beharrean egoten da; bere familiako bizia eramateko
ahalegina egin behar izaten du, Ant-Man gisa dituen erantzukizunei aurre egiten dien bitartean. Guzti hori oraindik ere zailagoa eginen zaio Hope van Dyne
eta Dr. Hank Pymek bere kargura premiazko misio berri bat uzten diotenean.
Hori aurrera eraman ahal izateko, berriz ere bere jantzia zorroratzeaz eta bere
trebetasun ugariak berrerabiltzeaz gain, Avisparekin borrokatzen eta elkarlanean aritzen ikasi beharko du. Bere taldea bitartean iraganeko sekretu ezberdinak ezagutzeko elkarlanean ariko da.
Iraupena: 118 minutu
Abuztuak 20, asteartea
22:00etan

Lekua: Mutiloa plaza
(Mutiloa)

EZ DA EGOKIA 7 URTETIK
BEHERAKOENTZAT

KULTUR AGENDA |2019ko ABUZTUA
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ZIRKOA

INTERESEKO OHARRAK

("Artea eta Kultura 2019" programa)
Taldea: Sincronacidas
Lana: “OhLimpiadas”
Antzezleak: Mónica Suárez eta Greta Marí
Jatorrizko ideia: Mónica Suárez eta Greta Marí
Zuzendaritza: Javier Ariza

• Aipatu ekitaldi guztiak doakoak dira.

Eszenografia: Salva Neira
Jantziak: Carmen Hortas
Soinu muntaketa: Sara Martínez
Offeko ahotsa: Julia Luna,
JJ.OO.-ko berriemailea TVEn.

Beren egunerokotasunaz aspertuta dauden bi garbitzaile ametsetako munduan
sartuko dira, bertan beren lan eguna lehiaketa olinpiko bat izango balitz bezala
kontatuko da. Ohlimpiadas komedia eta
zirkoa elkartu eta mundu zentzugabe
eta burugabea sortzen duen ikuskizuna da, Julia Lunaren off ahotsaren bidez kontatua. Julia
Luna Joku Olinpikoen eta munduko igeriketa txapelketako TVEko kontaketan parte hartu zuen kirol berriemaile famatua da.
Iraupena: 50 minutu
Abuztuak 22,
osteguna 19:00etan

Lekua: Aranguren
Ibarreko Udal Kiroldegia
(Mutiloa)

IKUSLE GUZTIENTZAKO JARDUERA
Euria egiten badu, kiroldegiko
frontoian

UDAKO ZINEA

Pelikula: “Los increíbles 2” Brad Birdena
ANIMAZIOA

Super-heroien familia bueltan da: Mister Increible, Estigirl eta beren hiru seme-alabak: Violet,
Dash eta Jack-Jack. Oraingoan Helen Parr da,
klaneko ama, familiako mantenuaz arduratu
behar dena, bere senarrak baino irudi publiko
hobea baitauka. Bobek ez du bere seme-alabekin borrokatu beste erremediorik
izanen: Violet nerabearekin, Dash gaztetxoarekin eta bere super-botere berriak
deskubritzen ari den Jack-Jack txikiarekin. Gaizkile berri bat sortzen denean, berriz ere Frozonerekin batera eta denak elkarrekin lan egiteko modua aurkitu
beharko dute. Teorian praktikan baino errazagoa izango da, nahiz eta denak
inkreibleak izan.
Iraupena: 118 minutu
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Lekua: Mutiloa plaza
(Mutiloa)

• Ekitaldi bakoitzean zein ikuslerentzako egokia den jarri da.
• Udako zinema proiekzioetara eta plaza eta frontoietan egingo diren ekitaldietara bertaratzen
diren pertsonei laguntza eskatzen diegu proiekzio bitartean jaten diren pipa-azalak, latak,
bilgarriak… poltsetan sartzeko eta, emanaldia bukatutakoan, plazan jarri diren paperontzietan
eta zakarrontzietan sartzeko.
• Era berean, ikusleei laguntza eskatzen diegu ere, bere kasuan, Aranguren Ibarreko Udalak
ikuskizuna erosoago ikusteko eskuragarri jarri dituen aulkiak jartzeko eta jasotzeko.
• Egitarauan edota eguraldiagatik ekitaldien lekuan aldaketarik gertatuz gero, Udalaren Informazio Gunean (Herri Telebistan), Kultur Etxeko karteldegian eta Udaleko web orrialdean www.
aranguren.es, iragarriko da.

PROGRAMA AUTOBÚS VOY Y VENGO 2019
JOAN TA ETORRI EGITARAUA 2019
JOAN TA ETORRI PROGRAMAKO EGUN ETA ORDUTEGIAK

zein Aranguren Ibarreko herri ezberdinetako jaietako egitarauak
ondorengo webgunean kontsulta ditzakezu: www.aranguren.tv

ARANGUREN IBARREKO HERRIETAKO
JAIAK 2019

("Artea eta Kultura 2019" programa)

Abuztuak 27,
asteartea 22:00etan

• Aranguren Ibarreko Udal Kiroldegiko ekitaldietan, abonatuak ez direnak, sarrera berezi batekin
ikuskizuna hasi baino 5 minutu lehenago sartu ahalko dira.

IKUSLE GUZTIENTZAKO
EGOKIA

ZOLINA: Uztailak 26tik,
ostirala, 28ra, igandea.
ARANGUREN: Abuztuaren 8tik,
osteguna, 11ra arte, igandea

LABIANO: Abuztuaren 23tik,
ostirala, 26ra, astelehena.
TAXOARE: Irailaren 5tik,
osteguna, 8ra, igandea

Beren herrietako jai jardueren prestaketan parte hartu nahi duten pertsona eta
taldeek, herri ezberdinetako Jai Batzordeekin harremanetan jarri daitezke.
AGENDA DE CULTURA | ABRIL - MAYO - JUNIO 2019
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HELDUENTZAKO ZAHARBERRITZE ETA
PINTURA IKASTAROAK

PINTURA IKASTAROA
(120 ordu)
Pinturako teknika ezberdinen
ikasketa eta hobekuntzarako: oihal
gaineko olio-pintura, akuarela, ikatzmarrazkiak… etab.
- Aranguren Ibarrean
erroldatuak: 227 €
- Aranguren Ibarrean
erroldatu gabeak: 454 €
DATAK:
Hasiera urriak 1ean.
Lekua: Ibaialdeko etxabeak
(Mutiloa).
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.
Emailea: Isabel Erro.

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.
DATAK:
1 eta 2 Taldeak: hasiera urriak 2an.
3 Taldea: hasiera urriak 4ean.
Lekua: Idoi plazako etxabea (Mutiloa).
Emailea: Elur Ulibarrena.

INFORMAZIOA
• Taldeak mugatuak izango dira.
• 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). Behin 012aren bidez plaza konfirmatuta, Visa bidezko ordainketa 012aren bidez egin beharko da. Ordainketa osorik edo zatika egin ahalko da (bi zatitan).
IZEN-EMATEAK 012AREN BIDEZ EGINGO DIRA, 8:00etatik 19:00etara
IRAILAREN 17 ETA 18AN ARANGUREN IBARREAN ERROLDATURIK
DAUDENENTZAKO.

• Erroldaturik ez dauden pertsonek, interesa badute eta plazak gelditzen baldin
badira, irailaren 19an eman ahalko dute izena 012aren bidez.
• 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.
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