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- BENAT ACHIARY ren OSTEGUNAK. 
Angeluko Baroja Zalditegian, urtarrilaren 16an, 20:30, 
ostegunarekin. 
Lehen partean : MADDI OIHENART & JEREMIE GARAT : Bi artista 
hauek tradizioan ongi errotuak dira bainan influentzia ainitzak 
dituzte (rock, elektro, jazz, B.O., musika inprobisatua eta musika 
esperimentala).  
Maddi eta Jeremyk intentsitate haundiko musika mementoa 
biziaraziko digute, biolontxelo, kantua eta olerkiarekin, existitzen 
ez den filma baten musika zuzenean idatziz… 
Bigarren partean : Elsa Oliarj-Inès, Claudine Arhancet et Maika 
Etxekopar. 
Urririk. 

 
 

- EUSKARAZKO IRAKURKETA : 
Baiona, asteazkena, urtarrilaren 22an, 10:30etan, Sainte-Croix 
mediatekan. 
Haran polit batean elkar ezagutu gabe bizi ziren untxi ttipi prestu 
bat eta otso handi gaizto bat. Laguntasunari buruzko ipuin bat 5-
10 urteko haurrentzat. 
Urririk 

 
 

- ZAZPI SASOI 4 
Baiona, urtarrilaren 4 tik 31ra, Artsenal arte galerian 
Argazki erakusketa. Argazkiak garbi, grafiko edo minimalista 
Zazpiren edozein testuinguru gabekoa dira askotan. Zure mundu 
propioa ibiltzea gonbidapena … 
Urririk 
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- JONE ARRUBARRENA 
Baiona, urtarrilaren 25etik otsailaren 7a arte, Corsaires galerian. 
Margolan erakusketa. Jone Arrubarrenaren lan ezaugarritzat sotila 
modua figuratiboa, bidez erabilera askotariko gaiak gisa   
hondartza, kostaldeko tokiak, zezenketa eta leheneko lanbideak 
euskal herri kultura islatzen duten pertsonai tipikoak. 
Urririk 

 
 

- IRAKUR KLUBA / Eneko BIDEGAINen mintzaldia 
Miarritzeko mediatekan, Urtarrilaren 25ean, larunbatean, 14:30, 
Talde gelan 
BTZ IRAKUR KLUBA hilabetean behin biltzen da euskal 
literaturaren obra bat aipatzeko eta irakurtzeko. (AEK Biarritzeko 
Gau Eskolak animaturik). Aldi honetako gaia : « Urak dakarrena» - 
Toti Martinez de Lezea (Ttarttalo – 2012). 
16 :00 – Entzun aretoan : Eneko Bidegainen mintzaldia, “Lehen 
Mundu Gerra eta Euskal Herria”. Eneko Bidegain, Mondragon 
Unibertsitateko erakaslea, Lehen Mundu Gerrak Euskal Herrian 
izan zuen eraginaz mintzo. (Euskaraz. Bat-bateko itzulpena 
frantsesera) 
Urririk 

 
 

- DOGOMUSO NESKA TTIKI, 
Biarritzeko mediatekan. Otsailaren 1an 10:30etan, 
larunbatarekin, 
Paxkal Bourgoin Burkina-Fason bi urtez bizi izan den autorea da. 
Burkina Fasoko neskatxak tradiziozko ofizioei buruz dituen galdeak 
aipatzen ditu bere liburuan. 5-10 urte arteko haurrentzat. 
Urririk 

 
 

- REGARDS CROISÉS/BEGIRADA GURUTZATUAK 
Miarritzen, Colisée gelan, otsailaren 6an, 20:30, ostegunarekin 
Cielo Raso konpainia/Igor Calonge. 
Euskal dantza garaikidea 
Prezio apala : 10€ / Prezio osoko txartela : 12 €. Prezio osoko 
txartela bi ikusgarriendako (otsailaren 6 eta 7an) 20€  

 
 

- REGARDS CROISÉS/BEGIRADA GURUTZATUAK 
Miarritzen, Colisée gelan, otsailaren 7an, 20:30, ostiralarekin 
Matxalen Bilbao Konpainia 
Euskal dantza garaikidea 
Prezio apala : 10€ / Prezio osoko txartela : 12 €. Prezio osoko 
txartela bi ikusgarriendako (otsailaren 6 eta 7an) 20€ 
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- MAKILA  
Miarritzeko Colisée gelan, otsailaren 11an, 20:30,  asteartearekin 
Musika ta dantza ipuina. Maria Pili (flamenko) eta Agnès Perez 
(euskal dantzak) konpainiak eskainirik, flamenko gitarra joile, 
txalaparta joile ta Christian Borda akordeoilariarekin. 
Prezioak : 15€, 10€. 

 
 

- CONTES : LUR ETA URTZIREN BIDAIA 
Angeluko Mediatekan, otsailaren 12an, 15:30, asteazkenarekin. 
Lur eta Urtzik ipuinez jositako abentura izugarrian Euskal mitologia 
eta ipuinak deskubritzeko bidai ederra biziko dute. Ixabel Millet 
ipuin-egilea da. 6-11 urte arteko haurrentzat. 
Urririk. 

 
 

- Claude LABATen mintzaldia (frantsesez) : Un quartier sort de 
l'ombre : le Polo Beyris des origines à nos jours 
Baionako mediatekan, otsailaren 18an, 18 :15, asteartearekin 
Bi erakusketa ikusgai dira ere otsailaren 7tik martxoaren 7ra, bethi 
hiri erdiko mediatekan. Bat ikusgai da lotura huntan : 
http://mvcpolobeyris.fr/wp-content/uploads/2012/01/CAMPS.pdf  
Frantsesez. Urririk. 

 
 

- OREKA TX HERRITMO 
Baionako antzokian, otsailaren 22an, 20:30, larunbatarekin 
2011n Eszena nazionalak eta Euskal kultur erakundeak elkarrekin 
antolatu Oreka TX-en aitzineko ikusgarriak arrakasta handia bildu 
zuen. 
Herritmo-k ere arte mota ezberdinak uztartu (musika, dantza, 
kantua, zirkua eta aldi honetan indar jokoak ere) eta osagai 
tradizionaletatik abiatuz, gaurregungo euskal kultura moldatzea 
du xede. Oreka TX-eko txalapartariak eta musikariak, Kalakan-eko 
kantariak, Kukai-ko dantzariak, Ortzi Acosta zirku antzezlea, indar 
jokoetako kirolariak biltzen dira Jon Maya koreografoak zuzendu 
ikusgarri berri honen sortzeko. Bere sorkuntza itzuliarentzat, 
Herritmo Euskal Herriko hiri nagusietako antzokietan aurkeztua 
izanen da. 
Prezioak : 18€, 25€ 

 
 

- Pier Paul BERZAITZ : « Egunsentiaren kantak / Les chants de 
l'aube" 
Angeluko Quintaou gelan, otsailaren 28an, 20:30, ostiralarekin, 
Egunsentiaren Kantak. Ipar eta Hego, solas eta jolas, egunsentiko 
kantuan. 
Prezio osoa : 15 € / Prezioa mediatekako kideentako : 12 € / 
Prezio apala : 10 € 
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