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Bizigiro

Azken notak
Musikaren Egunak, 30 urteak bete, eta azken aldia eskainiko du: gaurtik etzira arte Urdiñarbe osoki hartuko dute musikak

eta bestek

Gehien irakurriak
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A iniz e Mad ariaga

Ehunka lagun Arrasaten,
euskal presoen eskubideen
aldeko bilkuran
I Ñ AKI AGI RRE - JON ORD OÑ E Z GARM E N D I A

Praga, 'mon amour'
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JOSE M ARI PASTOR

Besarkada handi bat
zinemari
M I KE L LI Z ARRALD E

Asteburu osoan musikak eta animazioek hartuko dute Urdiñarbe.



BOB EDME

Alfonso Sastre hil da
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Musikaren Egunak adioak erranen ditu aurten Urdiñarben (Zuberoa), 30 urte
beteko dituen honetan. Haatik, Bil Xokoa elkarte antolatzaileak segituko du
lanean. «350 talde baino gehiago ekarri ditu; jaialdiak badu historia handia, eta,
gauza on guziek bezala, jakin behar da uzten, bortxazko gauza bat bilakatzen utzi
gabe», esan du Jean-Jacques Etxeberri Llargo-k. Gogoetatzeko eta pausa bat
egiteko tarte horretan ikusiko dute Musikaren Egunak segidarik ukanen ote duen
beste «ibilmolde» batez. «Ez ote da Bil Xokoa elkarte bat tipiegia horrelako
festibal baten muntatzeko? Beharbada beste herrietako elkarteekin juntatuz segi
lezake?», galdetu dio bere buruari Etxeberrik. Hasteko, onartu du «festibal tipia»
eman diotela Zuberoari, zeinak euskara, euskal kultura eta kanpoarekiko irekidura
ardatz izan dituen.

I Ñ I GO ASTI Z

Euskal Herriko trenbide
sare osoa, lehen aldiz plano
bakar batean
JON E ARRU ABARRE N A

Oroitu ditu hiru hamarkadetako une azkarrak; adibidez, Gatibuk jo behar zueneko
hartaz: «Zuhaitz bat harrietara eroririk, errekak gainezka egin zuen eta aro
ezinago txarra zen, baina kausitu genuen kontzertu horren ematen!». Ez du
ahantzi egungo kideen laguntza, eta bidean utzi dituztenena ere, hala nola
Dominika Agergarai zenarena.
Euskarazko gaualdiak hasi ziren bart: herriko gazteen «sorpresaperformancearekin», maskaradez, bertsolariekin, Ez dok hiru antzerkiarekin eta
Musik'alde txarangaren doinuekin. Gaur, plazan, 15:00etatik aitzina hasiko da
besta. Eta, bihar, 11:00etatik goiti, zernahi animaziok beteko du Urdiñarbe.

Musikaren Eguna
Gaur, egun osoz, Urdiñarben (Zuberoan).

Sareko BERRIAzalea:

Irakurri berri duzun edukia eta antzekoak zure interesekoak badira, eskari bat egin nahi dizugu:

Berria diruz babestea.

Zuk eta zure gisako sareko milaka irakurlek egindako ekarpenarekin, eduki gehiago eta hobeak

sortuko ditugu. Eta, zuekin osatutako komunitateari esker, publizitateak eta erakundeen laguntzek

bermatzen ez diguten bideragarritasuna lortuko dugu.

Euskarazko kazetaritza libre, ireki eta konprometitua eskaini nahi dizugu egunero; bizi zaren

munduaren eta garaiaren berri ematen segitu.
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Zuk badakizulako.

Albiste gehiago

Kale kultura pizten
ALE X U RI ARTE ATX I KALLE N D E

Barakaldoko Break on Stage jaialdiak berritasunak izango ditu

aurten: doako proposamen berri bi eta emanaldientzako beste

espazio batzuk

Bi bide paraleloren elkargunea
OLATZ E STE BAN E Z KATI

Iciar Bollainek Maixabel Lasaren bizipenetan oinarrituriko istorio

bat ekarriko du zinema aretoetara bere azken lanean. Filma

Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko da

Hautsitako bikote bizitzaren pusketak
biltzen
M I KE L YARZ A ARTOLA

Ingmar Bergman kultuzko zinemagile suediarraren 'Scenes from a

Marriage' telesail klasikoa eguneratu du HBOk, mende erdi

geroago

Wetwareaz
GORKA JU LI O

Astekaria
Asteko gai hautatuekin osatutako albiste buletina. Astelehenero,

ezinbesteko erreportajeak, elkarrizketak, iritziak eta kronikak zure posta

elektronikoan.

Pribatutasun politika eta Lege informazioa irakurri ditut eta onartzen ditut
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