
Urtarrila
Otsaila

Agoitz
        2023

Kultur       
Agenda

www.aoiz.es



L. G NA 544-2016

urtarrila
5 Kabalgata

7 Liburu aurkezpena. Azar y Tiempo. Socorro Latasa

8 Magia. Houdiniren Magia 

23-13 Erakusketak. Berriz aurkitutako lekuak

15 Mintzakide. Irati ibaia eta Agoizko zuhaitz monumentalak. 
Ibilaldi gidatua

16 Innova Local Laguntzen Programa

22 Antzerkia. Espejismos (el lado épico). Monstrenko Kolektiboa

otsaila
3-17 Erakusketak. Grama. Nagore Chivite

4 Santa Agata. 

5 Musika. Top 10 Sarasate. Suakai

10 Liburu aurkezpena. Creciente y Estrella. Javier del Valle

12 Mintzakide. Ekai. Bisitaldi gidatua

12 Musika. Se oye una canción. Sergio Eslava

19 Antzerkia. Momo. Anna Roca Antzerki Konpainia 

28, 1 (martxoa) Antzerkia. Antzerki Forum. Oholtzara Salto

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

urtarrila
6

13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22

2
9

16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

otsaila



HOUDINIREN MAGIA

Magia
6 urtetik aurrera 
Iraupena: 75 min.
Disney Channel-ek emititzen duen “Houdini kluba” tele-
saioaren magoak HOUDINIREN MAGIA ikuskizuna aur-

kezten digu. Bertan, igarkizunak, agerpenak, desagerpenak ez dira faltako 
eta nola ez, ur tanketik ihes egin beharreko saio zoragarria, ezinezkoarekin 
amets egiteko eta ilusioa berriz izan dezagun lortuko duena.

8
18:30

urtarrila
igandea
Kultur Etxea. 10€

16 urtetik aurrera
Iraupena: 45 min.

Umore absurdua, poetikoa eta zuzeneko musika duen ikuskizuna.
Espejismos (El lado épico) umore absurduko lan artistikoa da: Bob (Txubio 
Fernández de Jauregui) eta Bob (Jabitxín Fernández) gaur egun gizakia 
mehatxatzen duten gorabeherak argitzen saiatzen dira, Amerikako Far West-
eko kutsua duen giro surrealista eta epikoan murgilduta. Pertsonaia hauek  
hainbat gai agertzen dituzte bidaia honetan, besteak beste, nortasunaren 
bilaketa, adiskidetasuna, galdutako maitasunak eta egungo gizartearen agin-
du berrien etengabeko mehatxua, elkarrizketa azkar eta dibertigarrien bidez. 
Bob eta Bobek umoreari eta malenkoniari, erritmo galduari eta dantzarik zo-
roenari eutsiko diete, eszenatokiak agertuko duen zeru iheskor eta lurrintsu 
baten azpian eta zuzeneko musikarekin. Desagertzeko bidean dagoen garai 
batera ikusleak eramatea dute helburu, eta azken garaietako bizimoduaz go-
goeta eginaraztea.

22
19:00

urtarrila
igandea
Kultur Etxea. 6€

ESPEJISMOS (EL LADO ÉPICO)
MONSTRENKO KOLEKTIBOA

8 urtetik aurrera
Iraupena: 60 min.

Michael Enderen bertsio librea.
Abandonatutako lorategi botaniko batean bizi diren hiru pertsonaiak Momo 
neskatoaren istorioa kontatuko digute. 
Momo besteei entzuten jakiteko dohain zoragarria  duen neska da, eta jen-
deari laguntzeko prest dago beti, gizatiarragoak izan daitezen. Areago, gizaki 
grisek gizakiek duten ondasunik baliotsuenetako bat, beren denbora, alegia, 
lapurtu nahi baldin badute. 
Denbora urrea da.
Eta bizia bihotzean dago.
2016 - Familia Antzerkiko Ikuskizun Onenaren Bartzelonako Kritikaren Saria
Antzerkiko Max sarietarako 3 izendapen

19
19:00

otsaila
igandea
Kultur Etxea. 5€

MOMO
ANNA ROCA ANTZERKI KONPAINIA

AntZerkia



AntZerkia
ANTZERKI FORUM
Otsailak 28, martxoak 1 | Agoizko Institutua
Salto a Escena-Oholtzara Salto programari esker, 
Agoizko Institutuko ikasleek eskola-jazarpenari buruzko 
Antzerki Forum  batean parte hartu ahal izanen dute. 
Antzerki sozial eta parte-hartzailea da, eta ikastetxeetako 
jokabide bortitzak eta arrazistak prebenitzen ditu, Baketik 
Fundazioaren eskutik.

Musika

Publiko guztiak  
Iraupena: 75 min.

#Top10 Obrak. Pablo Sarasate konpositore eta biolin jole nafarraren melodia 
garrantzitsuenetatik bidaia zirraragarria da. Errepertorioa, arreta handiz 
hautatua eta biolontxelorako eta gitarrarako moldatua, kontzertu hurbil eta 
xarmagarrian amaitzen da. 
#Top10 Sentsazioak. Publikoa, zirkuluan, eszenatoki gainean, eta erdian, 
biolontxelo bat eta gitarra bat. Soinu garbiak eta soilak dituzten melodiak 
errezitatzen dituzte, folklorerik ospetsuenetatik gorenetara eramanez. 
Europako aretoak.
#Top10 Kondairak. Pablo Sarasateren bizitza eta obra bidaiaz, anekdotaz, 
mitoz eta elezaharrez beteta dago, eta ikuskizunean zehar argituko dira, 
ikusleek konpositorearen ertz guztiak ezagutu ditzaten, guztiz bestelako 
ikuspuntu batetik.

5
19:00

otsaila
igandea
Kultur Etxea. 8€

Publiko guztiak 

Pianista eta abeslaria: Sergio Eslava

Ibilbide musikala gure haurtzaroko abesti enblematikoenetan barrena, Disney 
filmen soinu-bandak, hainbat belaunaldi markatu dituztenak eta gazteak zein 
helduak hunkitzen jarraitzen dutenak.
Ikuskizun honek eszenaratze intimo eta delikatua baliatu du. Taula gainean, 
piano bat eta ahotsa, 60ko hamarkadatik hasi eta doinu berrienetarainoko 
melodiak eskaintzeko.  Sergio Eslavak eskaintzen du kontzertua, eta bertan 
gure gazte garaiko opari musikalak gogoratu eta berreskuratuko dira.

12
19:00

otsaila
igandea
Kultur Etxea. 5€

SE OYE UNA CANCIÓN
DISNEY FILMEN SOINU-BANDAK

TOP 10 SARASATE
SUAKAI



Literatura
AZAR Y TIEMPO 
SOCORRO LATASA
urtarrilak 7 | larunbara | 19:00 | Kultur Etxea
Liburu aurkezpena

Azar y tiempo poesia-lan berri honen izenburua. Bi osagai 
horiek nahasten dira leku, irakurketa, bizipen, oroitzapenen 
barnako ibiltze horretan, eta, bertsoz bertso, konposizio 
bakoitzaren egitura osatzen dute.
Poemen multzoa hiru zatitan egituratuta dago: Veinte poemas 
y una canción, Apuntes de un día de nieve eta Fragmentos 
para un libro coral en tiempos de pandemia. Pasarte horiek 

dira egileak Antología hacia la luz (2020) lan kolektiboari emandako eta 
partekatutako testuen batura, etxeratze garairik gogorrenean hamalau poetak 
sortutakoa, WhatsApp bidez.

CRECIENTE Y ESTRELLA 
JAVIER DEL VALLE
otsailak 10 | ostirala | 19:00 | Kultur Etxea
Liburu aurkezpena

Javier del Valleren “Creciente y estrella” fikziozko eleberri 
historiko berria, Teodosio de Goñi zaldun mitikoari eskainitako 
sagaren bigarren zatia da, VIII. mendean dago girotuta eta 
Caligrama argitaletxeak argitaratu du. Adiskidez, ezinezko 
maitasunez, magiaz, mitologiaz, elezaharretako guduez eta 
pertsonaia dibertigarriz beteriko istorioa da.
Javier del Valle Taberna: Iruña (1970), enpresen administrazio 

eta zuzendaritzan lizentziaduna, fikziozko lan historikoen eta kontakizunen 
egilea da.  Irakurle eta idazle betidanik izandakoa, Creciente y estrella bere 
bigarren eleberria da. Teodosio de Goyni, Vascones en la niebla sagaren 
lehen zatiaren egilea da.

Mintzakide
IRATI IBAIA ETA AGOIZKO ZUHAITZ MONU-
MENTALAK. IBILALDI GIDATUA

urtarrilak 15 | igandea | 9:30 
Eliza ondoko aparkalekutik abiatuta
Izen-emateak: 
607 642 078 o garralda@aek.eus

EKAI. 
BISITALDI GIDATUA

otsailak 12 | igandea | 10:00 
Eliza ondoko aparkalekutik abiatuta
Izen-emateak: 
607 642 078 o garralda@aek.eus



Exposiciones

23-13 abendua-urtarrila
Areto Nagusia

BERRIZ AURKITUTAKO LEKUAK
AGOIZKO ARGAZKILARI TALDEA

Grupo de Foterxs de Aoiz/Agoitz taldeak erakusketa ho-
nen bidez, ikusmen-desengainuagatik, abandonuagatik 
edo denboraren poderioz narriaduragatik oharkabean 
pasatzen diren tokiak balioesten ditu, argazkigintza 
haiek goraipatzeko eta, horrela, lekuaren pertzepzioa 
aldatuko duen topaketa berri bat sortzeko bitarteko gisa 
erabiliz

asteartetik 
larunbatera 
18:00-20:00

3-17 otsaila
Areto Nagusia

GRAMA
NAGORE CHIVITE

1999an Nagore Chivite artista aostarrak GRAMA 
erakusketa aurkeztu digu.  “Teknikak eta medioak 
nahasten ditut, hala nola pintura, eskultura eta irudi 
finkoa edo mugikorra, lurraldea, kontraste sintetiko-

Inaugurazioa:
Otsailak 3 | ostirala | 19:00

naturalak eta paisaiarekiko harremana bezalako gaiak landuz. Praktikara 
eramaten ditut nire jakin-minak eta emozioak, misterioa eta erromantizismoa 
uztartuz. Nire ustez prozesu artistikoa zerbaiten artxiboa da, lekuko bihur 
daitekeen daiteken memoria desberdin bat osatzen duena.”

Beste Jarduerak

SANTA AGATA
otsailaren 4a | larunbata | 18:00 
Ibilbidea herrian barna.

INNOVA LOCAL LAGUNTZEN PROGRAMA
urtarrilak 16 | astelehena | 11:00 
Caja Navarra Fundazioak eta La Caixa Fundazioak  sustatutako InnovaLocal 
deialdiaren bidez babestutako proiektuen aurkezpena. 
Innova Local programaren helburua da 8.000 biztanletik beherako udalerriek 
bultzatutako ekimenei laguntzea da, Nafarroako landa-sarea indartzen laguntzeko 
eta haien hazkundea, berrikuntza, efizientzia eta produktibitatea bultzatzeko, 
Nafarroako Foru Komunitatearen garapenaren mesedetan.

Eguberriak
EKIALDEKO ERREGE MAGOAK
urtarrilak 5 | orteguna | 19:00 | KABALGATA
Ohiko ibilbidea: Maiquetiako  Behartsuen Ahizpak Zahar 
Egoitzean hasi eta Frontoian bukatuko da.
Asociación Cabalgata Aoiz- Agoizko Kabalgata Elkartea itsulapikoak 
jarriko ditu herriko dendatan, elkartearen aldeko dirua lortzeko. 


