XIII.
Ostirala 6
22:00 Frontoia

Larunbata 7
22:00 Frontoia

BESAULKIAK

MISS KARAOKE

TALDEA: Abarka antzerki taldea

TALDEA: Metrokoadroka - Pez Limbo

2036 urtea da. Estatuak erabakia hartu du
jesarleku mota oro desagertarazi eta herritar
guzti guztiek besaulki berdina, estandar bat,
erostea. Herriz herri eta auzoz auzo burutuko
dute kontzientziazio kanpaina.

Miss Karaoke-k abesti bat kantatzeko enkargua jaso du, eta urduritzen hasia da. Zer
kantatuko du Ebento Handian, Antolatzaile
Handiaren enkarguz, Jende Guztiaren aurrean? Are gehiago, zein hizkuntza aukeratuko du? Gutxiengo gutxitu, gehiengo gutxitu,
gutxiengo gehiengotu edo gehiengo gehiengotuagotuentzat kantatuko du?

Gure herrian, Artekalen hasiko dira.

*SARRERA: 5€

“Zerk definitzen zaitu?”, “Identitatea aukeratu egiten da, edo identitateak aukeratzen
zaitu zu?”. Era horretako galderei erantzuna
bilatuko die Miss Karaokek, bere barne ahotsekin talkan. Umorea, absurdoa eta performance arima uztartzen dira eszena-lan
honen taularatzean.

ARTE
DRAMA

TOPAKETAK

AULESTI
apirilaren
2tik 7ra
Antolatzaileak

*SARRERA: 5€
Aulestiko Udala

Laguntzaileak

Astelehena 2
21:00 Udal aretoa

ZAZPI
SENIDEKO
TALDEAK: Axut! –
Artedrama Le Petit Théâtre de Pain
Anaitasunarena, txikitatik eraikitako laberintoa da, ihesbiderik
gabekoa, lotura definitibo bat.
Odolekoak ala biziak eskainitakoak, senideak norbanakoa osatzen du. Baina nola aritu anaia,
ahizpa, neba edo arreba ebatsia
izan zaigunean? Presondegiak,
auto istripuak edo gaixotasunak
bete ezinezko hutsunea sentiarazten duenean, nola dirau gurea dugun gu horrek bizirik?
Bi aktore. Bi anai. Eta zazpi istorio antzerkira ekarriak.

Asteartea 3
21:00 Udal aretoa

LEKEITIOAK
TALDEA: Mizel Théret
Mikel Laboak bere musikan egin
zuen bezala, bakarkako dantza
honetarako, Laboaren musikaren interpretazio aske bat
sakondu nahi dut, artifiziorik
gabekoa, garrasiari lotua, soiltasunez eta barnetasunez egina.
Bidaia bat, kantu eta dantzaren, mina eta esperantzaren,
zoramena eta lirikotasunaren,
garrasi eta askatasunaren bideetan.
Bidaia bat, bizitzatik heriotzera,
edo behar bada, heriotzetik bizira.
Oholtza huts batean, oihu dantzatua, intimoaren marketan.

Asteazkena 4
21:00 Udal aretoa

ADARRETATIK
ZINTZILIK
*azken emanaldia
TALDEA: Gilkitxaro
40 urte bete ostean, atzera
begirakoa egingo dute haur
izandako lagunek. Oraindik
ere, umetan bezala, astronauta izan eta galaxian galdu nahi
dute. Baina, gure kantutegiko
euskal txoriek bezala, espazio
ontziek ez dute hegan egiten.
Euskal Herriko lau hamarkadetan bizitako dena zer ote
da? Norberaren xalotasuna
egiarik handiena izango al da?
Ala, bestela, ziria sartu digute?

Osteguna 5
21:00 Udal aretoa

OINGOAN BAI!
TALDEA: Nisune
Dantzari edo nazioarteko kantari izan nahi zuen,
kantariek eta abeslariek bidaiatu egin ohi dutelako, autoek Alemanianiko autoerrepideetan
egiten duten bezala, noizean behin kanpotik
bueltatzen zen bizilaguna bezala...
Gertru denbora larregi egon da zain, eta azkenik,
bai, bere burutik haratago doan bidaia egingo du
oingoan.

Osteguna 5
21:30 Udal ataria

KALE GORRIAN
TALDEA: Barsanti Teatroa
Aiton-amona bikote bat etxe gabe geratzear dago.
Berrogei urtez bizi izan dira etxe horretan, auzo horretan, eta, gaur, ezkondu ondoren erosi zuten pisua betirako uzteko unea iritsi da.
Polizia beren balkoiaren azpian dago, gunea inguratuta dute, eta epailearen agindua betetzeko
prest daude. Auzokideak etxearen inguruan batu
dira egoera horren lekuko izan eta beharbada, kexatzeko.
Marianok ez du etxetik joateko asmorik, amaierara arte gogor eutsi nahi du. Horretarako, hainbat estrategiaz baliatuko da. Begoñak, bestalde,
nahiago du egoera horrekin lehenbaitlehen
amaitu. Lotsa handia ematen dio bizitzen ari direnak. Baina ez ditu bere gauzak etxe barruan
utzi nahi. Auskalo bankuek zertarako erabiliko
dituzten… Azken finean gauza horiek bere oroitzapenak dira, edo hobeto esanda, bere bizitza.
Ikusiko dugu azkenean nola amaituko den kontua. Justizia egingo al da?

