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AZAROAK 23 -  
10:00 MENDIBIL MERKATARITZA GUNEA , JATETXEAK ETA ZINEAK 
 
MINTZODROMOA - SAREUSKA 
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EUSKARALDIAren irekiera ekitaldia   
17:30  San Juan Plazan 
       

 
 
 
IRUNGO TXISTULARI TALDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MUGALDEKOAK - KONTZERTUA  
18:00  SAN JUAN PLAZAN  
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AZAROAK 27 
 
JAINKOAK EZ DIT BARKATZEN   
Zuz. Josu Martinez 
 
19:00 AMAIA KZ 
Lezo Urreiztieta XVI. mendeko pirata bat zen, okerrez 1907. 
urtean jaioa. Bere bizia arriskuan jarri, eta ehunka pertsonena 
salbatu zuen; Euskal Herriaren askatasuna negoziatu zuen 
atzerritar gobernuekin; Bilbon armaz betetako 17 itsasontzi sartu 
zituen Gerra Zibilean; Franco akabatzear egon zen…  Hura hil 
eta berrogei urtera, Martin Ugalde idazlearen magnetofonoak 
haren istorio sinestezina ezagutaraziko digu, protagonistaren 
beraren ahotsaren bitartez. Elkarrekin 1975. eta 1978. urteen 
artean izandako elkarrizketa batzuk harturik abiaburu, film honek 
argitara aterako du XX. mendeko euskal historian funtsezkoa 
izan zen norbaiten lekukotza. 
 
 
Josu Martinez EHUko Ikus-entzunezko Komunikazio saileko ikerlaria da, eta hizkuntza 
gutxituak eta ikus-entzunezko komunikabideak aztertzen dituen NOR taldeko 
kidea. Itsasoaren Alaba (2009), Sagarren denbora (2010), Prohibido recordar (2010) 
eta Gure Sor lekuaren bila (2015) dokumentalak zuzendu ditu, guztiak Donostia Zinemaldian 
estreinatuak. Era berean, Barrura begiratzeko leihoak (2012) kolaborazio-dokumentalean 
parte hartu zuen. Aurten Ama film aburra zuzendu du, Donostiako Kimuak saileko katalogoan 
proiektatuko dena. 
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BLACK IS BELTZA   
Zuz- Fermin Muguruza 
  
19:00  AMAIA KZ 

1965eko urria. San Fermineko erraldoien konpartsak New Yorkeko 
Bosgarren Etorbidean desfilatzeko gonbidapena jaso du, baina 
ezingo dute denek desfilatu: arrazarekin lotutako kontuak tarteko, 
estatubatuar agintariek erraldoi beltzek ekitaldian parte har dezatela 
debekatu dute. Benetako gertakarietan oinarrituta, Muguruza, Cano 
eta Alderetek Manex Unanueren istorioa kontatuko dute, erraldoi 
beltz horietako bat eramateko ardura duen fikzio pertsonaiarena. 
Konpartsako kideek inposatutako erabakia onartu izana deitoratuz, 
etxera berriz ez itzultzeko erabakia hartuko du Manexek. Gaztearen 
begiradaren bitartez, 60ko hamarkadaren erdialdean gizartea irauli 
zuten gertakariak ezagutu ahal izango ditugu: Malcolm Xen 
heriotzagatiko mobilizazioak, Warholen tailerreko giro bitxia, Black 
Pantherren eta Kubako zerbitzu sekretuaren artean eratutako 
harremana eta hippie mugimenduaren hastapenak, musikako lehenengo makrojaialdien giro 
psikodelikoaz inguratuta. 

 
 
Kortatu, Negu Gorriak eta Kontrabanda musika-taldeen sortzailea.  
 
Fermin Muguruzak Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina (2009) dokumentala 
zuzendu zuen. Film horrexek eman zion amaiera Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiari 
 
 2009an ere, Zinemiran aurkeztu zen. Next Music Station zuzendu zuen, halaber: Arabiako 
hainbat herrialdeetako gaur egungo musikari buruzko sail bat, 2011n Zinemiran ere 
proiektatu zena.  
 
2012an Zuloak aurkeztu zuen Zabaltegin.  
 
2013an, bere azken birari buruzko No More Tour dokumentala zuzendu zuen Daniel 
Gomezekin,  
 
2016an, Nola? aurkeztu zuen Zinemiran, Katrina eta 10 urte ondoren New Orleansen 
egoerari buruzko dokumentala.  
 
Aurten ere Zinemiran estreinatuko den Gure Oroitzapenak talde-filmean parte hartu du. 
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AZAROAK 29    

OREINA  
Zuz- Koldo Almandoz 
 
19:00 AMAIA KZ 
       
Khalil, industrialguneak, ibaiak eta padurak bat egiten duten hiriko periferian bizi den gazte 
deserrotua da. Khalilek ahal duen moduan egiten du aurrera eta ibai ertzeko etxea 
anaiarekin konpartitzen duen furtibo zahar batekin pasatzen ditu egunak. Mareek, paduraren 
uhertzean, maitasuna eta desamodioa, kidetasuna eta mendekuaren denbora markatzen 
dute. 
 
 
Koldo Almandoz zinemagileak Donostiako Zinemaldian 
parte hartuko du aurten, hirugarren urtez jarraian 
(2016an Sipo phantasma eta Kalebegiak film kolektiboko 
bere zatia aurkeztu zituen eta 
2017an Plágan dokumentala), oraingoan Oreina fikzioko 
film luzea dakarrela besapean. 
 
Fikziozko lan konbentzionalago batean gidatzen du 
Almandozek ikuslea Oreina pelikularen bidean, aske 
gidatu ere, protagonista guztiak batzen eta nola edo hala 
lohitzen dituen paduran murgiltzera gonbidatzen baitu 
zuzendariak ikuslea –“konplizea” deituko lioke berak–, 
inolako zurruntasunik gabe. 
Zuzendariak arrastoak (batzuk beste batzuk baino 
agerikoagoak) eta istorioari laguntzeko heldulekuak 
eskaintzen dizkio ikusleari han eta hemen, 88 minutuko 
istorioan zehar, arketipoari eta epikotasunari ihes egiten 
dioten bost pertsonaia nagusien bidez. 
 
Bakardadea, inkomunikazioa, bulkadak eta etsipena ageri 
dira ETBren parte hartzea duen film soilean, besteak beste, erakusten dutenagatik baino 
gehiago ezkutatzen dutenagatik arreta ematen diguten pertsonaiengan. Almandozekin hitz 
egin dugu, filmean gehiago sakontzeko. 
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ABENDUAK 2 
 
TXISTULARI BANDA ETA MUXIKOAK  
12:00 San Juan Plazan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BERTSO SAIOA  
 
12:00 AMAIA KZ 
 
Bertsolariak  

� Amets Arzallus 
� Andoni Egaña 
� Manu Goiogana 
� Ander Lizarralde  
� Eli Pagola  

 
Gai-jartzailea 
 

� Ainhoa Larretxea 
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PADDINGTON 2   
17:00 - AMAIA KZ 
 
 
 
Mundu mailako arrakasta izan zuen filme familiar honen jarraipenean, Paddington hartzatxo 
abenturazalea Brown familiarekin bizi da Windsor Gardens-en. Bizilagunen artean ezaguna 
egin da, eta bere alaitasuna eta marmelada nonahi zabaltzen ditu. 

 
 
PADDINGTON  
 
Ehun urte beteko dituen Izeba Luci-rentzat opari aproposa 
bilatzen dabilela, Paddington-ek trokelatutako liburu berezi 
bat aurkituko du Gruber jaunaren antigualeko gauzen 
dendan, eta hainbat lanetan hasiko da liburua erosi ahal 
izateko. Baina… liburua lapurtzen dutenean, Paddington eta 
Browndarren esku geratuko da lapurra agerian uztea. 
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EUSKARAREN NAZIARTEKO EGUNA 
ABENDUAK 3 

 
ABENDUAK 2 -  
 
TTAK! BAKARRIZKETA- Beatriz Egizabal   
18:30 - PALMERA MONTERO 
 
Beatriz Egizabal klown eta 
antzerkilariak, Euskaraldia ekimenaren harira, umorea 
ardatz duen bakarrizketa saio bat produzitu du, Lanku 
Kultur Zerbitzuak enpresarekin. 
Emanaldi berezi honek Euskaraldia zer den gizarteratu, 
Euskaraldiaren baitan dauden dinamika eta jokabide 
proposamenak azaldu, eta azaroaren 23tik abenduaren 
3ra bitartean gertatuko denaren berri eman nahi du. 
Azken finean, hizkuntza-ohiturei buruzko hausnarketa 
eragitea da emanaldiaren helburu nagusia. 
Horretarako, ikusleak egoeran jarri nahi ditu eta 
norbere hizkuntza jokabideen hausnarketa probokatu nahi 
du. 
 

Beatriz Egizabal (Lasarte-Oria, Gipuzkoa, 1971) ipuin-
kontalaria da.[1] Txikitatik ipuinzalea izanik, 1998an 
laborategiko lana utzi eta ipuin-kontalari gisa hasi zen 
lanean. Liburutegi, ikastetxe, ludoteka, kultur-etxe, zahar-
etxe, taberna, jardunaldi eta abarretan barrena ibiltzen da adintsu, heldu, haur eta gazteei 
ipuin kontatzen. 

Ipuinak emakumearen ikuspuntutik kontatu ohi ditu, feminismotik, eguneratzeko beharra 
dutela iruditzen zaizkion estereotipoak aldatzeko ahaleginetan. Haur eta gazte 
literaturari buruzko ikastaroak ere ematen ditu, batik bat ikastetxeetan, hezitzaile nahiz 
gurasoentzat, eta baita ahozko narrazio tailerrak ere, noizean behin. 

Irakasle ikasketak egin zituen, eta Oihulari Klown taldeko kide izan zen. Eta 2005 urtetik 
KontuKantoi taldeko partaide da, Cesar Marcos marrazkilariarekin batera. Biek elkarrekin 
hitza eta irudia nahasten dituzte: ipuin bakoitzeko marrazki bat, marrazki bakoitzeko ipuin 
bat. 

2017tik geroztik, Ane Labaka bertsolariarekin batera, Erradikalak gara emanaldia prestatu 
eta hainbat herritan eskaini dute ikuskizuna. 
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ABENDUAK 2 
 
ERREMENTARI  
Zuz - Paul Urkijo 
 
19:00 AMAIA KZ 
 
10 urte pasatu dira 1833ko lehenengo Gerra Karlistatik. Arabako herrixka batean, Alfredo 
izeneko Diputazioko komisario bat gertakari bat ikertzen ari da, eta arrastoek basoaren 
sakonean dagoen errementeria beldurgarri batera daramate. Bertan, errementari arriskutsu 
eta bakarti bat bizi da: Patxi. Inguruko herritarrek hari buruzko istorio ilunak kontatzen dituzte, 
lapurreta, hilketa eta demonioekin egindako tratuei 
buruzkoak. Egun batean, Usue izeneko neskatxa batek 
errementeria misteriotsuan sartzea lortzen du, eta 
agerian uzten du Patxi Errementariak ezkutatzen duen 
egia izugarria.  
 
 

Paul Urkijo Alijo (Gasteiz, 1984ko ekainaren 22a) 
arabar gidoilari eta zinemagilea da. 

2017an Errementari, bere estreinako film luzea, 
aurkeztu zuen Sitgesko Fantasiazko Zinemaldian. 
Filma, Lehen Karlistaldiaren garaiko Arabako herrixka 
batean girotua, Arabako euskalkian grabatu zuten Koldo 
Zuazo hizkuntzalariaren laguntzaz. 
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ABENDUAK 3 

 

HAUR PARKEA  

17:00- San Juan Plazan 

  
         

 

 
 

XAIBOR - DISKOFESTA 

18:30 San Juan Plazan 

 

 
 


