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A
ngel Blancok
egin du aur-
tengo Donos-
tiako Aste
Nagusia ira-
gartzen duen

kartela. Izozki bat ageri da eda-
lontzi batean. Eta kartel horretan

UKITU FLAMENKOEKIN
LEHERTUKO DA KANOIKADA
Aste Nagusia auzoetara gehiago zabaltzeko asmoz, Altzan eta Intxaurrondon ere antolatu
dituzte jarduerak. Udalak indarkeria matxistaren aurkako leloa duten zapiak banatuko ditu. 

Jendea dantzan Easo plazan iazko Aste Nagusian antolatutako dantzaldietako batean.GORKA RUBIO / FOKU

Guztira, jai giroko 482 jarduera
prestatu dituzte gaurtik abuztua-
ren 18ra bitartean. Ohi bezala,
kanoikada jaurtiz hasiko dira
jaiak, 19:00etan, eta jarraian
Alderdi Ederren biltzen diren
guztiek Artillero abestuko dute
elkarrekin. Aurten, flamenkoa
eta euskal musika uztartzen
dituen Sonakay taldearen lagun-
tza izango dute horretarako, eta
haien ondoan izango dira Asoleus
eta Helduak elkarteetako kideak
ere. «Kanoikada multikultura-
la» izatea nahi du Udalak, eta
hainbat jatorritako donostiarrak
gonbidatu ditu ekitaldia udale-
txeko terrazatik ikustera. Artille-
ro abesteaz gain, Sonakayk kon-
tzertu berezi bat ere eskainiko du.
Gaur bertan izango da ekitaldi
hori ere, Bulebarreko kioskoan,
23:30ean. 

BI GUNE BERRI
Aurreko urtean, Aste Nagusia
auzoetara zabaltzeko apustua
egin zuen Udalak, eta Antiguan,
Amaran eta Katalunia plazan ere
antolatu zituen jaietako ekital-
diak. Aurten ere eutsiko die gune
horiei, eta beste bi ere jarriko
ditu: Altzan (Harrobietako plazan
eta alde zaharrean) eta Intxau-
rrondon (Sagastieder plazan).
Koreografia lehiaketak, puzga-
rriak, antzerkia, bertsolariak,
batukada, hip-hop saioak, zirku
tailerrak eta abar izango dira, eta
abuztuaren 17an, jaietako pro-
gramazioa amaitzeko, zezensuz-
koak joango dira bi auzo horieta-
ra ere. Hala, Aste Nagusiko
ekitaldiak 30 gunetan banatuko
dira guztira.  
Beste hainbat berrikuntza ere

izango dira aurtengo jaietan; bes-
teak beste, honako hauek nabar-
mendu dituzte udaleko ordezka-
riek: Jaime Caballero igerilariak
25 orduz jarraian igeri egingo du
alboko esklerosi amiotrofikoa
dutenen alde; hareazko irudien
tailerra egingo da Zurriola hon-
dartzan; Golden Apple Quartet
laukote donostiarrak 30 urte bete

II bDonostiako Aste Nagusia BERRIA

Larunbata, 2018ko abuztuaren 11

ikusten dena aipatuz aurkeztu
dituzte jaiak Eneko Goia alkateak
eta Alfonso Gurpegi festa jardue-
retako zinegotziak: «Gure Aste
Nagusia irudikatzen duen edu-
kiontzi handi horrek musika, arte
eszenikoak, dantza, zinea, su
festa, tailerrak eta kirola ez ezik,

beste osagai bat ere badu, oso
berezia, non nahastu egiten baiti-
ra gure etorkizuna hobea izateko
aurre egiten diegun erronka
ugari». Erronka horien artean,
besteak beste, honako hauek
aipatu zituzten: berdintasuna,
ingurumenaren eta elikaduraren

jasangarritasuna, irisgarritasuna,
euskararen sustapena, elkartasu-
na, osasunaren sustapena eta
hiriko espazioen zaintza:
«Horiek izan ditugu ardatz 400
ekitaldik baino gehiagok osatzen
duten programa prestatzeko
garaian». 



ditu, eta emanaldi berezi bat

eskainiko du urteurren horren

harira; Ondarretako hondartzan

film musikalak ikusteko aukera

egongo da —Singin' in the Rain,

La La Land eta Nola filmak

emango dituzte, besteak beste—,

eta gune hori irisgarri jarriko

dute, edonork izan dezan joateko

aukera.

Su festa eta Sagueseko kontzer-

tuak izaten dira Aste Nagusiko

ekitaldirik jendetsuenetakoak,

eta bi horiek ordu finkoak izango

dituzte: 22:45ean izango dira

suak, eta 23:45ean kontzertuak.

Ohiko beste ekitaldi batzuk ere ez

dira faltako. Antzerkia da horieta-

ko bat. Euskarazkoen artean,

gaur izango da Tartean konpai-

niaren Ez dok hiru obraren ber-

tsio akustikoa ikusteko azken au-

kera. Victoria Eugenia antzokian

izango da, 23:30ean. Abuztuaren

16tik 19ra bitartean, berriz, Txalo

Produkzioaren Zoaz Pake San-

tuan emanaldia izango da Antzo-

ki Zaharrean, 20:00etan. 

Txarangak eta bandak ere kalez

kale ibiliko dira, giroa alaitzen.

Umeentzako guneak jarriko di-

tuzte hiriko zenbait txokotan. Eta

zenbait herrialdetako jakiak das-

tatzeko aukera izango da food

truck-etan; hain zuzen, dozena

bat postu egongo dira Kursaala-

ren ondoan, eta 12:00etatik goi-

zaldera arte irekiko dituzte egu-

nero. Haurrentzako barrakak

Koldo Mitxelena liburutegiaren

aurrean daude jarrita, eta heldue-

nak, berriz, Pasealeku Berrian.

Egun merkeagoak ere antolatu

dituzte; atzo izan zen lehena, eta

abuztuaren 20an izango da hu-

rrengoa. Haurrentzako barrakak

merkeagoak izango dira abuztua-

ren 26an ere.

Parte-hartzea ere sustatu nahi

izan dute Aste Nagusian, eta, ho-

rretarako, zenbait lehiaketa eta

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.donostia.eus

@

egitasmo antolatu dituzte: zumba

jaia, boleibol txapelketa, goitibe-

hera jaitsiera,Pasealeku Berriko

igerialdia, saskibaloi festa, arran-

tza lehiaketa eta abar. 

LELOA ZAPIETAN
Jaietako zapia da aurtengo beste

berrikuntzetako bat. Eraso sexis-

ten aurkako leloa han ere jartzea

erabaki du Udalak. Hala, Baietzik

gabe, Ezetz da! irakur daiteke

zapi zuri-urdinetan. Guztira

15.000 zapi banatuko dira Alde

Zaharreko eta erdiguneko salto-

kietan, turismo bulegoan eta tren

geltokian.

Horrez gain, Zurriolako zubiko

sei faroletan ere jarriko dituzte

lelo bera duten zapiak, baina

handiagoak. Jende asko pasatzen

da egunero inguru horretatik,

Sagueseko kontzertuetara joate-

ko, Kursaaleko terrazetara joate-

ko edo Gros aldetik erdigunera

iristeko. Zubian zapiak jarrita,

Udalak ikusgarri egin nahi du

indarkeria matxistaren aurkako

mezua. Iñigo Garvi diseinatzaile-

ak diseinatu ditu zapiak. «Zapiak

banatzea aukera bikaina da

indarkeria matxistaren aurkako

mezua zabaltzeko. Gainera, hiri-

tarrek gero ta sentsibilitate han-

diagoa dute arazo horren aurre-

an», azaldu dute udaleko kideek.

Horrez gain, eraso matxisten

aurkako informazio puntua ere

jarriko dute. Bretxa inguruan

egongo da, eta 12:00etatik 14:00

arte eta 18:30etik 22:30 arte ireki-

ko dute egunero. Ordutegi zaba-

lagoa izango du gaur eta abuztua-

ren 14an, jaietako egunik jende-

tsuenetan: goizeko laurak arte

egongo da.
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Haurrentzat eta helduentzat daude barrakak Donostian.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Tartean antzerki konpainiaren Ez dok Hiru ikuskizuna.MARINA GONDRA



H
erri gehie-

netan izaten

dira sukal-

d a r i t z a

lehiaketak

jaietan, eta

Donostia ere ez da salbuespena.

Lau errezeta egongo dira auke-

ran, bakoitzaren abilezien eta on-

doen datorkion egunaren arabera

aukeratu ahal izateko: legatza sal-

tsa berdean, paella, arkume me-

nestra eta marmitakoa. Gazteen-

tzako lehiaketa ere antolatu dute,

eta, hor, patata tortilla prestatu

beharko dute parte hartzaileek. 

Guztien artean, marmitakoa-

ren lehiaketak du tradiziorik han-

diena, hamaikagarren aldiz egin-

go baitute aurten. «Indar handia

du, hasieratik harrera bikaina

izan zuen, eta klasiko bat bihurtu

dela esan genezake; lehiakide as-

kok parte hartzen dute urtero, eta

oso gustura etortzen dira», adie-

razi dute Donostiako Festak saile-

ko ordezkariek. Gazteen lehiake-

tak ere zazpigarren aldia izango

du aurten, eta gazteak kozinatze-

ra bultzatzeaz gain, hemengo

produktuak sustatzeko helburua

ere badu: «Egia esan, lehiaketa

horretan, asko kostatzen zaigu

parte hartzaileak lortzea. Gero

polita geratzen da, baina hurren-

go urterako, seguru asko, egiteko

modua aldatu egingo dugu». 

Gainerako lehiaketak berria-

goak dira, lehen edo bigarren al-

diz egingo baitira aurten. Erreze-

tak aukeratzeko garaian, zenbait

alderdi hartu dituztela kontuan

azaldu dute: auzo horretan la-

gundu behar zuen elkartekoen

iritzia, herri errezeta izatea, pro-

duktuak lortzeko aukera, presta-

tzeak eskatzen zuen denbora, eta

abar. «Paella, arkume menestra

eta ajoarriero lehiaketak sortu zi-

ren, iaz. Paellarekin arazorik ez

zen izan, eta, ziurrenik, urte asko-

an iraungo du. Arkumearenean,

produktuarekin arazotxo bat

egon zen, baina, aurten, konpon-

du dugu, eta aurrera egin du

lehiaketak. Ajoarrieroarekin, za-

lantzak izan ditugu, eta aldatu

egin dugu; haren ordez, legatza

KOZINATZEKO
TREBEZIA, PROBAN
Bost sukaldaritza lehiaketa izango dira Aste Nagusian; donostiarrek 
ez ezik, kanpotik etorritako bikoteek ere hartzen dute parte. 
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saltsa berdean prestatu beharko

da aurten».

Donostiako Festak sailekoen

esanetan, herritarrek festan parte

hartzeko «aukera polita» dira

sukaldaritza lehiaketak: «Arra-

tsalde-pasa edo goiz-pasa  polita,

lagunekin jatekoa prestatu, eta

sariren bat irabaziz gero, prime-

ran. Giro polita sortzen da, hurbi-

lekoa, ikusleak ere saltsan sartze-

ko modukoa». Donostiatik ez

ezik, kanpotik ere etortzen da

jendea lehiaketetan parte hartze-

ra. Hamabi edo hemezortzi biko-

tetan finkatu ohi dute parte 

hartzaileen gehieneko muga.

«Gehienak elkarte baten izenean

etortzen dira, eta horrelako lehia-

ketetan askotan parte hartzen

duten bikoteak izaten dira, baina

lehiaketa irekiak dira, eta edo-

nork har dezake parte, herrikoiak

dira». 

Sukaldari ospetsuek osatu ohi

dute epaimahaia, eta udalak zen-

bait elkarteren laguntza jasotzen

du lehiaketa horiek antolatu ahal

izateko. 

Elena Arzak sukaldaria, marmitako lehiaketan prestatutako jakiak epaitzen, iaz.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU



M
usika iza-

ten da

jaietako

ezinbes-

teko osa-

gaietako

bat, eta, Donostian toki batean

baino gehiagotan antolatzen di-

tuzten arren kontzertuak, Sagues

da musikazaleen topaleku nagu-

sia. Egunero izango dira kontzer-

tuak han. Euskaraz abesten du-

ten taldeen artean, Zea Mays

ikusteko aukera egongo da bihar.

Abuztuaren 16an, berriz, Vende-

ttako kideak igoko dira oholtzara.

Taldeak urte amaieran amaituko

du ibilbidea, eta azken bira egiten

ari da. Gainerakoan, honako

hauek izango dira Saguesen:

Amaia Montero, Dvicio, Iseo &

Dodosound with the Mousehun-

ters, Alvaro Soler, Marky Ramone

eta Jarabe de Palo. Pau Dones da

azken horretako abeslaria, eta

hark ere iragarri du musikatik

atsedenaldi luze bat hartzeko as-

moa duela urtea amaitzen dene-

an. 23:45ean hasiko dira kontzer-

tu guztiak.

Sagueseko kontzertuek ez ezik,

Kursaal inguruko DJ emanaldiek

ere gero eta jende gehiago biltzen

dute. Hirugarren aldiz, lehiaketa

bidez aukeratu dute zein DJ gaz-

tek jarriko duten musika han.

Biggo, Peru Rubio, Telmo Esnao-

la, D. Chorez, Medd Ryles, Ethe-

realz, Vaske eta Javi Bujeda izan

dira irabazleak. DJ ezagunagoen

saioen aurretik izango dira gazte

horien emanaldiak.

ZEA MAYS ETA
VENDETTA
SAGUESEN
Egunero izango dira kontzertuak, 23:45ean.
Kursaal kanpoaldean, berriz,
DJek alaituko dituzte gauak . 

Zea Mays taldeko abeslaria kontzertu batean. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Vendetta taldea kontzertu batean; azken bira ari dira egiten.J.MANTEROLA / FOKU

Jarabe de Palo taldekoak jendaurreko emanaldi batean.ZIPI / EFE



N
ahikoa bu-
r u h a u s t e
izan dituzte
aurten Do-
nostiako Pi-
ratek: obre-

tan ari dira beren ohiko gunean
dagoen arrantzaleen lonjan, eta
lanak abuzturako amaituta egon-
go zirela esan zieten, baina ez da
horrela izan. Hesituta dago ingu-
rua. «Gure gunea pila bat txikitu
da, eta oso toki txikia geratu zai-
gu», azaldu dute piratek. Hasie-
ran zalantza batzuk izan bazituz-
ten ere, segituan erabaki zuten
kaian jarraitu behar zutela kosta
ahala kosta: «Kaia gure espazioa
da, piratona, herriarena». Eta
aurkitu dute irtenbidea: Flamen-
ka gunea karpagune bat izango

GUNEA
ERALDATUTA,
BAINA KAIAN
Donostiako Piratek iaz Lasta gunea zegoen
tokian jarriko dute Flamenka. Ahalegin handia
egin dute segurtasuna bermatzeko. 

Abordatzea izaten da Donostiako Piraten ekintzarik garrantzitsuena.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

da, txosnaduna, eta iaz karpa txi-
kia zegoen gunean egongo da;
hau da, Lasta gunea izena zuen
tokian. Eguneko egitaraua eta
abar egingo dituzte han. Iaz Fla-
menka zena, txiki geratu den za-
tia, kontzertuen gunea izango da,
eta agertoki handi bat eta txosna
txiki bat egongo dira han. 
Piraten esanetan, segurtasu-

nak izan du erabateko lehentasu-
na antolaketa berria egiterakoan.
«Asko findu dugu aurten segur-
tasun protokoloa, bai erasoen
aurka, bai aglomerazioen aur-
ka». Besteak beste, gunean an-
bulantzia bat egongo da denbora
osoan; piraten artean txandak
egingo dituzte zaintzeko ez dela
sortzen aglomeraziorik eta arris-
kurik; eta «puntu morea» izene-
ko segurtasun puntua jarriko
dute lehen aldiz Flamenkatik ger-
tu. Alde horretatik, lantalde berri
bat ere sortu dute aurten, Zirgari
izenekoa. Lantalde horrek sexu
erasoen aurkako protokoloaren
lanketa sakondu eta egituratu du,
eta erasoak salatzeko telefono
zenbaki bat martxan izango du
egunero (664-16 44 08).
Abordatze Egunari begira ere

lanketa berezia egin dute. Hori
izaten da piraten egunik garran-
tzitsuena, eta, ohi bezala, astele-
henean izango da aurten ere.
«Azken urteetan, abordatzea
masifikatuta egon da, eta ikusten
genuen hainbeste jende izanda
galtzen ari zela mezu garrantzi-
tsua: hau da, Donostiako hiri ere-
du hau abordatzen dugula». Ma-
sifikazio hori kontrolatze aldera,
txandak antolatu dituzte munta-
ketarako. «Desordena hori anto-
latu egin dugu, eta, era berean,
kaiaren eta egun horren sinbolis-
moa indartu nahi izan dugu berri-
ro».Ezkila Kapitaina da piraten
ikurra, eta Matti haren laguntzai-
lea. Eragileren batek gorpuzten
du azken hori. «Aurten, Altsasu-
ko gurasoak aukeratu ditugu.
Orain arte, Abordatze egunean
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Mattik ez du pisurik eduki, baina

aurten presentzia berezia izango

du; gainera, Altsasuko gurasoak

etorriko dira, eta brindisean parte

hartuko dute». 

Aldaketa horiek kontuan har-

tuta, piratek Kaia, jaia eta iraul-

tza leloa jarri diote Aste Nagusiari.

«Saiatu gara batez ere segurtasu-

na bermatzen, baina uko egin

gabe geureari eta urteetan borro-

katu dugunari». Eta pozik daude

antolatutako egitarauarekin.

«Danborrada izango dugu, eta

kale festak dauzkagu, mexikarra,

latinoa mojitoekin.... Nahikoa

zailtasun izan ditugu gunearekin;

salbatu dugu, eta egitarau txuku-

na geratu zaigu». 

EMAKUMEAK MUSIKARI 
Piraten printzipioak agerikoak

izango dira kontzertuetan ere.

«Beti saiatu izan gara taldeak

euskaldunak eta parekideak iza-

ten, bai eta Donostiako taldeak

sustatzen ere, baina beti egon da

%20-30eko presentzia balore ho-

rietan. Aurten, lortu dugu taldeen

%25 izatea Donostiakoak, %60

euskaraz abesten dutenak eta

emakumeen presentzia egotea

taldeen %75ean». Hain zuzen,

hori izan da piraten erronka na-

gusietako bat: bermatzea kon-

tzertuetan emakumeen presen-

tzia handiagoa dagoela. «Eta

saiatu gara emakumea leku guz-

tietan egoten, ez bakarrik abeslari

moduan, baita musikari gisa

ere». Hala, emakumeak daude

hamabost taldetatik hamaikatan. 

Alde horretatik, piratentzat ga-

rantzitsua izan da Krii Kolektiboa

Flamenka gunean programatzea

ere. Frances Be, Eddie Mae eta Les

Alsborregach DJek osatzen dute

kolektibo hori, eta musika elek-

tronikoaren bidez hiru ardatz lan-

tzea dute helburu: emakumeak

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.donostiakopiratak.
eus

@

seguru eta aske aritzea dantzale-

kuetan, musika elektronikoaren

programazioa emakumeen pers-

pektibatik lantzea eta emakume-

ak estilo horretan ahalduntzea

hezkuntza zein elkarbanatze

saioekin. «Piraten erasoen aur-

kako protokoloa sortu duen lan-

taldearekin ere bildu dira, eta

kontzertu horretarakoprotokolo

bat sortu dute elkarlanean. Ez da

bakarrik kontzertu bat; gune se-

guru bat lortzeko lanketa bat ere

bada».

Oro har, piratek diote kontzer-

tuen egitaraua «orekatua» gera-

tu dela. Fun & Go talde zarauzta-
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rra izango da gaur. «Larunbatean

jendeak erromeria talde bat nahi

izaten du; nahiko sakratua da ho-

ri». Doinu gogorragoak izango

dira bihar, Bartzelonako Des-

Kontrol taldearen eskutik. Astele-

henean Abordatzea izango da.

«Egun horretan, giro dantzaga-

rriagoa jartzen dugu, gazteei hori

gustatzen zaielako». En Tol Sar-

miento arabarrak, Ezetaerre gali-

ziarrak eta Skakeitan donostia-

rrak izango dira. «Gainera, Ezeta-

Donostiako Piratek iaz egindako playback lehiaketa.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

errekoek galegoz abesten dute,

eta horrek ere erakarri gintuen

aukera egiterakoan».

Abuztuaren 14an izango da Krii

kolektiboa. Eta hauek entzuteko

aukera izango da ondorengo egu-

netan: Green Valley, Mad Muasel,

Niña Coyote eta Chico Tornado,

Miren Narbaiza, Olatz Salvador,

Anje Duhalde, Serrulla eta Belako.

Flamenka gunean ez ezik, piraten

beste ekitaldi ugaritan ere izango

da musikaz gozatzeko beta; esate

baterako, Trinitate enparantzan

afariak izango dira egunero, eta

Mikel Karton, Lur Korta, Kilimak,

Physis Vs. Nomos, Bi Zaldi, Sara

Azurza, Ainhoa Larrañaga, Iker

Lauroba eta La Jodedera izango

dira afalosteak girotzen.

Umeentzat antolatutako jardueretako bat.GORKA RUBIO /FOKU



M
odu bere-
zian hasi-
ko dira
aurtengo
su artifi-
z i a l a k

Donostian, Kontxako badian ja-
rritako ur gaineko plataforma ba-
tetik ekin beharko baitiote ikus-
kizunari su etxeek. Gainera, sari-
tu egingo da sarrerarik onena
egiten duena: 2.500 euro eta Iñigo
Aristegi artistak egindako garai-
kurra jasoko ditu. Erabilitako ko-
loreak, diseinua, originaltasuna
eta suek zeruan hartutako heda-
dura hartuko dira kontuan onena
nor izan den erabakitzeko. 
Guztira zazpi su etxek hartuko

dute parte aurtengo lehiaketan.
22:45ean hasiko dira suak egune-
ro, eta bihar bertan izango da au-
rreneko ikuskizuna. Esteban
Martin enpresari egokitu zaio
lehiaketa estreinatzea, eta, haren
atzetik, hurrengo egunetan, ho-
nako hauek izango dira Donos-
tian: Hamex (Eslovenia), Caballer
FX (Valentzia), Parente (Italia),

First Class Pyro Events (Alema-
nia), Xaraiva (Galizia) eta Herma-
nos Caballer (Castello).
Hiru epaimahai egongo dira

ikuskizunak epaitzeko. Epaima-
hai ofizialak erabakiko du noren-
tzat izango diren urrezko, zila-
rrezko eta brontzezko masko-
rrak, bai eta hasierarik ikusgarrie-
na nork egin duen ere; gazteen
epaimahaiaren esku egongo da
Euskaltel saria; eta, azkenik, nahi
duten guztiek izango dute herri-
tarren saria nori eman erabaki-
tzeko aukera, Donostia Festak-en
webgunean edo beste zenbait
aplikaziotan sartuta.
Abuztuaren 18an, larunbatean,

ez da lehiaketarik izango, baina
su festak izango dira orduan ere,
Suediako Goteborg Fireworks
etxeak ikuskizun piromusikala
egingo baitu. Musika erreperto-
rioa eskandinaviarra izango da
osoki: ABBA, Avicii, Roxette,
Kygo, A-Ha, Swedish House Ma-
fia eta abarren doinuak erabiliko
ditu. Nordic Beats izena jarri diote
emanaldiari.

HASIERA
ONENAK ERE,
SARIA
Ur gaineko plataforma batetik hasiko dira
suak; zazpi su etxe ariko dira lehian, eta, azken
egunean, ikuskizun piromusikala izango da. 

Su artifizialen ikuskizun bat, iazko Aste Nagusian.JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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