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Taberna txokoan zut,
ahoa lepoan dut.

Ezetz asmatu?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Botila.

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).
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ZORiON AGURRAK

Kaixo, MANTANGORRI!

Zarauzko Orokieta Herri Eskolako 2. mailako ikasleak gara. Marrazki koloretsuak egin

genituen aurreko ikasturtean, eta gehigarria apaintzeko bidaltzen dizkuzuegu: espero dugu

zuei denoi gustatzea.

Opor ederrak izan!

Zorionak, Kattin!! Bihar 6 urte

beteko dituzu, eta denek elkarrekin

ospatuko ditugu. Muxu pila bat, polita!

Katu gelakoak berriz zuekin!

Oraingoan, gelako Alaine

Etxeberriari aunitz urtez erran

nahi diogu MANTANGORRItik. 26an bete

zituen urteak, eta guk ez dugu eguna

atzendu. 22 muxu pottolo zuretako,

Alaine! Opor onak izan.

MalenUnax Alison

Martin

Gure elai txikiak 12 urte bete

ditu. Koxkortzen ari zaigu

jada. Konturatzerako hegan

hasiko da neskatxa ausarta!

Baina, bitartean, muxuz josiko

dugu, uzten digun arte.

Zorionak, Elaia! Eta

hamaika muxu Kyra, aitatxo

eta amatxoren partez.
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ZU ERE ARTiSTA

Oier Arane Elene L.

Aner G.

Elene

Aupa santioak! Enaitz eta

Goizane Goñi gara,
Elizondoko erraldoi eta

buruhandien konpartsako kideak.

Aurtengo jaietan sorpresa polita

izan dugu, bi erraldoi ertain egin

baititu konpartsak guretzat,

konpartsako txikiontzat. Amaiurko

gazteluko azken buruzagiak dira:

1522. urtean, Gaztelak Nafarroari

eraso zion, eta hango buruzagia

Jaime Velaz de Medrano zen.

Jaime eta haren emaztea dira

erraldoi berriak, eta argazkian ikus

ditzakezue, baita haien egileak eta

gu ere. Bestak ederki pasatzen ari

gara!
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ERREPORTAJEA Txikijazz 

P
entagrama eta
musika tresna arte-
an igaro dute astea
Txikijazz Big Band-
eko gaztetxoek; 10
eta 14 urte arteko

42 lagunek osatzen dute, eta zale-
tasun bera dute guztiek: musika.
Saxofoia, tronpeta, pianoa, gita-
rra, baxua... Bakoitzak bere tresna
izanagatik, talde bat osatzen
dute, eta ez nolanahikoa, gainera:

Txikijazz jaialdiko kontzertu nagu-
sia eman zuten joan den igande-
an, Zurriolako terrazan.

«Haurrak musika mundura hur-
biltzeko ahalegina da Txikijazz;
konkretuki, jazzera», adierazi du
Patxi Berradrek, Txikijazzaren
antolatzaileetako batek. Seiga-
rren aldiz egin dute aurten hau-
rrentzako jazz jaialdia, Donostiako
Jazzaldian; eta egonkortu egin da
jadanik, Berradreren arabera.

«Jazza ezezaguna da haurren-
tzat, baina, ezagutzen dutenean,
gustuko dute», adierazi du Berra-
drek. Gustatu soilik ez, baita jo
ere; halaxe egiten dute Txikijazz
Big Band taldeko musikariek. Hain-
bat herritako dozenaka gaztetxok
osatu dute taldea, eta Ivan Gurru-
txaga eta Javier Perez Rouco ira-
kasleak izan dituzte gidari. Musika
eskolako ikasleak dira, eta Big
Band-eko kide izatera animatu

dira; igande eguerdian oholtzara-
tu zuten euren talentua, familia-
koen, lagunen eta beste ikus-
entzule askoren aurrean.

«Denbora gutxian lan handia
egiten dute», azpimarratu du
Perezek: hain zuzen, goizero lau
orduz entseatzen aritu dira uztai-
leko azken astean, Donostiako
Dantza eta Musika Eskolan.
Hamahiru abestiko errepertorioa
ondu dute; ostegun goizean, esa-
terako, Pennsylvania 6-5000
abestiarekin ari ziren buru-belarri.
Ikasleek adi-adi entzun zituzten
Perezek mikrofonotik emandako
argibideak, gero praktikan jartze-
ko. «Indarrarekin!» esanez anima-

Hainbat tailer eta kontzertu egin dituzte Txikijazz jaialdian, haurrak jazze-
ra hurbiltzeko xedez; 10 eta 14 urte arteko 42 gaztetxok osatutako Txiki-
jazz Big Band taldearen kontzertua izan da jaialdiko emanaldi izarra. 

Musikaren habia Musikaren habia 



tzen zituen Gurrutxagak, oinare-
kin eta eskuekin erritmoa marka-
tuz.

«Estilo askotako abestiak
jotzen ditu gure Big Band-ak:
baditugu jazz-rock estilokoak,
baita swing klasikokoak, salsa eta
sambakoak ere», azaldu du Gurru-
txagak. Igandean kontzertura
joandakoek abesti klasikoak eta
modernoak entzun zituzten.
Bateria astintzen aritu zen Pablo
Barrios gasteiztarra; Alex Davies
eibartarrak, berriz, baxua izan
zuen lagun. Barrios lehenengoz
aritu da Txikijazzen; Daviesek
ostera, bigarren aldia izan du aur-
tengoa. Lehenengoz aritu da Ane
Aristizabal irundarra ere; bonbar-
dinoa zuen hark esku artean.

Zurriolatik Tabakalerara

Hirugarrenez aritu da oholtza gai-
nean gaztetxoen taldea, eta asko
aldatu da lehenengo urtetik: bes-
teak beste, musikarien kopurua
hirukoiztu egin dute. Honela gogo-
ratu du Gurrutxagak: «Lehenengo
urtean, combo bat osatu genuen;
iaz, ostera, Big Band bat sortu
genuen, eta aurten ere horrekin
jarraitu dugu». Era berean, erre-
pertorioa ere aldatu dute: «Esko-
lako abestiak jotzetik erreperto-
rio arriskutsuagoa izatera igaro
gara». Halaber, neskek gero eta
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pisu handiagoa dutela nabarmen-
du du: «Lau gitarra jotzaileetatik
hiru neskak dira, baita tronpetajo-
le gehienak ere». 

Txikijazz Big Band izan da jaial-
diko plater nagusia; ez, ordea,
bakarra, helduen sei talde ere
aritu baitira oholtzan ostegun,
ostiral eta larunbat goizetan.
Berradrek azaldu duenez, etorki-
zuneko entzuleak sortzea da
jaialdiaren asmoa; horregatik,
kontzertuez gain, bestelako jar-
duerak ere prestatu dituzte, haur
eta gurasoei zuzenduta. Txiki eta
handi, guztiak baititu jomugan
Txikijazz jaialdiak.

Zurriolako terrazan nahasi dira
familiak, kontzertuak eta jardue-
rak: zuzeneko musikak girotu ditu
goizak, eta musika tresnekin
egindako paparrekoak, maketak
eta memoria jolasak sortu dituz-
te. Horrez gain, bestelako taile-
rrak ere izan dituzte; esaterako,
Makala DJak emandako Music
APPs tailerra: aparailu teknologi-
koekin musikaz gozatzeko auke-
rak landu dituzte. Zurriolan ez
ezik, Tabakalerako laugarren
solairuan ere izan da zertaz goza-
tu, han egin baitzituzten larunba-
teko jarduerak: «Kutxa Kultur
babesle izan genuen iaz; aurten,
antolatzaile ere izan da, eta Taba-
kalerako espaziora ere iritsi da
Txikijazz».

Astebetez entseatzen aritu ostean, Txiki Jazz Big Band-ek kontzertua eman zuen igandean, Zurriolako terrazan; haurrek tailerrak ere egin dituzte han. ANDONI CANELLADA - JON URBE / FOKU - BERRIA
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Asmatu eta margotu.
Zelairen urtebetetzea da, eta pastel
bat egiten ari da bazkaritarako. 

Egin eragiketak, lauki bakoitza
dagokion kolorez margotzeko.

3 + 3=

7 - 2=

6 - 2=

Arrosa

Gorria

Urdina

6 - 1=

5 - 2=

8 - 7=

Horia

Grisa

Marroia

1. 
DENBORA-PASAK

A

C

E

G

B

D

F

H

Bikiak. Oroitzek
hanburgesa jatetxe bateko
karta du esku artean.

Haietako bi berdin-berdinak
dira. Zein?

2.
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3. 
Puzzlea.
Unaik argazkia
atera dio Ametsi
jolastokian. Lagunduko al
diozu pieza bakoitza
bere lekuan jartzen?

E F

C D

G H

Erantzunak: 2.-B eta F hanburgesak beridnak dira. 

3.-1-A, 2-E, 3-D, 4-H, 5-F, 6-G, 7-C eta 8-B.

‘Errekastoa’ 
Ziri-ziri, miri-miri! Nondik dator euri
ura? Hodeietatik, noski! Eta nora
doa? Itsasora… Errekastoak errekan
isuriko du ura, eta errekak, ibaian.
Ibaiak, berriz, itsasoan. Eta itsasoko
ura, milioika tanta, hegan doaz zeru-
ra, eta hodeietan pilatzen dira. Eta
hodeiak handitu egiten dira, loditu.

Eta euria berriz… Uraren zikloa azaltzen du liburuak, azalpen la-
burren eta marrazki koloretsuen bidez.

Françoise Laurent eta Chiara Dattola
Argitaletxea: Ttarttalo

‘Gaua anderea’ 
Baziren behin Maindire, Izara eta Mihise,
hiru ahizpa, eta, Gaua heltzen zenean, gu-
rasoek gogor borrokatu behar zuten, ala-
bak ohera sarrarazteko. Izan ere, hiru ahiz-
pek gorroto zuten oheratzea: beldur ziren,
loak hartuz gero, ez ote ziren inoiz berriro
itzarriko. Eta lorik ez hartzeko, dantzan, in-
dioena egiten, tximinoarena egiten... ari-
tzen ziren. Gau batean, ordea, Loa ezagutu
zuten, baita Ametsen Mundu magikoa ere.

Alaine Agirre eta Ainara Azpiazu
Argitaletxea: Ibaizabal

AZOKA

BAI BITXIA!
Argia, ipurdian!
Gauez belazean oinez ibiliz gero, argitxo txi-
ki batzuk ikus daitezke belar artean; ipur-
targiak dira, eta, izenak dioen bezala, ipur-
dian dute argia. Baina, zer dira animaliatxo
horiek? Eta zergatik egiten dute argia? Lan-
piridoak dute izen zientifikoa, eta kakalardo-
en familiako intsektuk dira. Adituek diotenez,
2.000 ipurtargi espezie daude, eta argi hotza da ipur-
targiek sortzen dutena, hau da, ez du izpi infragorri edo ultramorerik
sortzen. Horregatik, argi horia, berdea, edo gorri zurbila egiten dute,
eta ehizakiak edo bikotea erakartzea du helburu. Horri gau limurketa
deitzen zaio, eta arrek euren espezieari dagokion argi distirako se-
kuentzia emititzen dute. Emeek, berriz, dirdira berezi batekin eran-
tzuten diete.
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1
Jolasan parte hartuko duten guz-
tien artean, hiru lagun aukeratuko

dira. Bat Errolan pertsonaia izango da;
beste batek Errolanen lehiakidearen pa-
pera antzeztuko du, eta hirugarrenak,
agintariarena. Pertsonaiak aukeratzeko
zozketan, abestitxo hau erabiliko da:
Errolan Sanson Biriketon ton ton. Aukera
egin ondoren, hiru lagunak zutik jarriko
dira jolastokiaren alde batean, eta beste
jokalari guztiak jolastokiaren izkina bate-
an eseriko dira, haiei begira.

2
Agintariarena egiten duena eseri-
ta daudenengana hurbilduko da,

eta, abestia kantatzen duten bitartean,
harri txiki bat ezkutatuko du haietako
baten eskuetan. Eserita daudenek es-
kuak belaunen gainean elkartuta eduki-
ko dituzte. Errolanek eta haren lehiaki-
deak ez dute sumatu behar harritxoa
noren eskuetan ezkutatuta dagoen.

3
Harritxoa ezkutatuta-
koan, Errolan eseritakoengana

hurbilduko da, eta harritxoa nork duen
asmatu beharko du. Asmatzen badu,
harritxoa zuen laguna berekin eraman-
go du. Asmatzen ez badu, Errolanen
lehiakidearen txanda izango da.

4
Errolanek egindako gauza bera
egin beharko du lehiakideak. Ese-

ritakoengana hurbildu, eta harritxoa
nork duen asmatzen saiatuko da. Asma-
tuz gero, lagun hori harekin joango da.

5
Jolasa behin eta berriro errepi-
katuko da eserita dauden guz-

tiak lehiakidearen edo Errolanen talde-
an sartu arte. Bukaeran sokatira berezia

egin behar da. Zubiri-
zubiri jolasean beza-
la, taldekide guztiak
elkarri gerritik helduta

jarriko dira, eta talde ba-
koitza bestea bere eremura

erakartzen saiatuko da.

Jolasa borobilean ere egin daiteke.
Hasieratik hiru pertsonaia aukeratu
gabe, jolaskide guztiek biribila osatuko
dute. Erdian jarritako lagun batek harri-
txoa esku artean hartuko du, eta beste-
en esku artetik pasatuko ditu bere es-
kuak, itxita. Bitartean, abestia abestuko
dute. Erdikoak nahi duen lagunari utziko
dio harria, baina  saiatu behar du horre-
taz inor kontura ez dadin. Abestia buka-
tzean, erdikoa biribileko baten aurrean
geratuko da: hura Errolan izango da, eta
harritxoa zeinen eskuetan dagoen as-
matu beharko du. Asmatuz gero, hu-
rrengo txandan erdian egotea egokitu-
ko zaio.

m a n t a n g o r r i

ABESTIA
Errolan Sanson biriketon

asma ezazu non dago(e)n

(lehiakide paperean ari de-
naren izena) txandan hor
konpon

Errolan Sanson biriketon

DATUAK
Partaide kopurua:
Gutxienez bost (hobe
gehiago). 
Baliabideak: Audioa ur-
txintxa.eus-en eskuragarri
(Jolasgunea atalean).
Espazioa: Edozein.
Iturria: Euskal Jolasen
Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea:
www.urtxintxa.org

JOLASA

Errolan sanson
biriketon


