XIRU APIRILAREN 11 12 13an– 25ème aldia…
Müsika eta sorkuntza jeialdia Xiberoan
MADE IN HEBEN : Laborantzak bost ahalak egiten dütü antolatzeko, leküan leküko mozkinak
heben zabaltzeko, jentearen zerbütxüko, izan dadin hebenko ala kanpoko. Guk ere gure gisa aurten
25 ahalak egiten, gure herrittuaren erauzteko, heben, Heben-tik, kultura eta konfitura lotüz…
Apirilaren 11an, 21.00etan MADE IN ALTZAI:
arte ibilaldia Altzaiko Karrikan, gaüaz : : Nicolas Urruty et Jean Louis Aramburu (Antzerki
AOC), Asisko URMENETA (made in E.H., marrazkilari-Gartxot filmaren egilea), Mixel Aize
epailea (made in etxen), TIGHRI UZAR taldea (Kabiliako hiru emazte kantari), Xavier Pinon
(argazkiak) eta Altzaiko kantarien oritzapena…
Apirilaren 12an Neskenegüna
? 11.00 : Made in heben : Mauleko merkatüan, laborantzaren artistekin eta musikaren laborariekin.
15.00 : GARTXOT filmaren emanaldia (animazio filma made in EH, Xiberotar andana baten
botzekin….) – Asisko Urmeneta egilearekin.
16.30 :Irabarnen : UTURZABALA 9 : Obra berrien estrena, Ddiddue Etxeberri eta KAKOTX
taldearen eskutik (Xiberotar artista talde berria Maulen !). Musika-kantoreekin ibilaldia…
21.00 : Gotaine : MADE IN HEBEN GAÜALDIA

- Uzesteko Lubat Konpainia osoa : Jazz-koina made in Gaskoinia, Bernard
-

Lubat aita, Louis semea eta familia espiritü ez saintü... !
Jamal eta Hosni M’HANNA (Par-allèles hip hop konpainia-Var)
"Barbau Hamalau"* : Hebentik-en ikusgarri berriaren aitzin ahamentto
Aitzineko hiruen artean zubiak… Made in heben eta orai…
René Martinez kontalaria : ipuin bat, gerla bat….

Apirilaren 13an Igantea : Gotainen : « Ez mikrorik, ez transgenikorik »
10.30 : Pilota, dantza, Bertsolariak (Xiberotar eta Getariar) ?
12.00 : Antzerkia : « Le regard de l’homme sombre » (Frantsesez), Le Petit Théâtre de Pain
konpainia. Europa handiaren bazterretan heltzen (eta hiltzen) diren jente larrü ülünetaz… Atzo
bezala egün, eta bihar….
13.30 : Bazkaria : Arrain freskoa, Made in Getaria, Gipuzkoako sükaltari lagünen eskütik,
Txakolinak lagüntürik. (Bazkaria lekun gainen, edo etxetik ekarri)
15.30 : MADE IN PLAZAN
Kantore-musika emanaldi berezia plazan, Mixel Etxekoparren kantoreekin : Mixel eta Mathieu
MENDIZABAL, Amaren Alabak, Beñat eta Julen Achiary (Aita semeak), Xabier

Aldalur (Getariako sükaltari bezain kantari), Lubat konpainia, (han eta heben, uste eta uste
gabe)
MOBEMBO Taldea : Julen Achiary, Fred Faure (perkusio eta kantua), Rebecca M'Boungou
dantza eta kantua (Bayonne). N’goma atabalaren harroa….
17.30: Dantza, trago eta akabantza….

*BARBAU HAMALAU:
HEBENTIK alkartearen xede berria, Matalaz eta Oiherkoren trajeriaren ondotik : arte desbardinetako
ikusgarria, 1914ko gerlako geia hartürik, gerla güzietan jente debrü ber berak perpizten direlakoz…
Idazlea : Dominika Rekalt. Emanladiak uztailaren 4 eta 5ean, Ozazen…. Honako hauekin : Jamal eta
Hosni M’Hanna (Par-allèles Hip hop konpainia, SUAK taldearen sua, Xiberotarren botz eta joküa,
Pierre Vissler (sonü sortzea), X.K.A.E.G taldea (Xiberoko Kobre Aspaldi Ez Xahüak)

XIRU eta gazteak : GARTXOT FIlmaren emanaldia zine gelan, Kolegio eta lizeoetan elkarrizketak
egileekin. Ikusgarri berezia Xiberoko haur elebidunentako. CFMI Poitiers-eko Unibertsitateko musika
erakasle gazteak.

