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Ttipi-ttapa dator, ttipi-ttapa doa,
ehun txankaren gainean

egiten du txangoa.
Zer ote da?

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

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

Kuku, MANTANGORRI! Beñat Eraso naiz. Gaztetxoon aldizkaria

koloreztatzeko marrazki bat egin dut, gustuko dut eta marraztea.

Zorionak, Nere, zure 10. urtebetetzean!! Musu handi bat ama, aita, eta, batez

ere, Garaziren partez. Asko maite zaitugu, pottola!!

Zorionak, Ilargi! 11 urte ia, puuf! Zelan
pasatzen den denbora... ondo-ondo pasatu

zure urtebetetze eguna, eta jarraitu

zoriontsu izaten! Patxo bana familia

osoaren partetik!

Zorion agurrak 
argitaratu ahal
izateko, gogoan izan
mezuak astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik
aurrera jasotzen
diren mezu guztiak
hurrengo asteko
zenbakian
argitaratuko ditugu.
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ZU ERE ARTiSTA

Kuku, MANTANGORRI! Olatz naiz, eta gonbidapen bat egin nahi dizuet: etorri

Baztanera, eta horrelaxe sentituko zarete! Hau da hau arnasgune ederra!

Kaixo! Amaiurko Amaia, Nekane eta Joseba gara, eta argazkia atera

dugu gure lehengusina txikiarekin. Eider du izena, eta bixi-bixia da. Herriko

bestak izan dira, eta lehengusuak elkartu gara.

Kaixo, MANTANGORRI!

Ondarroako Zubi
Zahar ikastolako
ikasleak gara. Margoak

astindu ditugu beste behin, eta

astekaria apaintzeko bidaltzen

dizkizuegu!
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H
aize hotsa da nagu-
si, bare dago itsa-
soa. Sirenaren zara-
tak hautsi du lasai-
tasuna, bat-batean;
itsasoan noraezean

galdu da neskatoa, eta izarrak kon-
pontzen dituen mutikoa ezagutu-
ko du bidaian. Marinelak, arrainak,
txoriak eta beste izango dituzte
ondoan. Easo Abesbatzako hau-
rrek sortu dute Itsasotik eskolara

opera, Donostiako Musika Hama-
bostaldiaren barruan.

«Gurea da obra», dio Miren Aran-
buru Easo Abesbatzako kideak;70
lagun aritu dira lanean, 7 eta 17 urte

artekoak. Musika Hamabostaldiko
Haurren Eguneanoholtzaratu zu-
ten, asteartean, Donostiako Vikto-
ria Eugenia antzokian. Oholtzan ez
ezik, martxotik ibili dira haurrak
itsasoan murgilduta; sorkuntzaren
itsasoan, hitzaren adierarik zabale-
nean: kantua ez ezik, inprobisazioa
ere landu dute, eta eszenografia
eta jantziak sortzeaz ere eurak ar-
duratu dira. 

Bi obrak osatu dute Itsasotik

eskolara opera: Roger Calmelen
Itsasoaren Kantuak eta Georg Phi-
lipp Telemannen Eskola Maisua-k.

Kartoizko kaxak dira nagusi biga-
rrenean; lurrean edo zintzilik. Itsa-

sotik eskolara egin dute jauzi txo-
riek eta marinelek; ikasleak dira
orain. Irakasle harroputz bat dute
gidari, beldurgarria eta barregarria,
aldi berean. Lehen ez bezala, arro-
pa koloretsuak dituzte orain.

Haurrak nola, Gorka Miranda mu-
sika zuzendaria ere gogotsu mur-
gildu da sorkuntzaren itsasoan.
«Haurrek haurrentzako egindako
ikuskizuna izan dugu helburu»,
azaldu du Mirandak. Halaber, «sor-
kuntza jasangarria» ere izan dute
iparrorratz: «Egun, filmetan-eta,
asko lantzen da irudia. Horrek iru-
dimenari tokia kentzen dio; guk,
erakustea baino, iradokitzea nahi

genuen, nola ikusleei hala antzez-
leei ere».

Asmo horri tiraka sortu dute es-
zenografia ere: «Hamabostaldi ber-
dearen filosofiarekin lan egin dugu:
bigarren eskuko materialarekin
edo birziklatutakoarekin sortu di-
tugu eszenografia eta arropak». Ja-
sangarritasuna eta elkarlana, biak
izan dira horretarako tresna; izan
ere, Emaus gizarte fundazioa izan
dute bidelagun: hango erabiltzaile-
eekin batera sortu dute materiala. 

Egindako lanarekin pozik da
Enara Lardizabal: «Gehiago hartu
dugu parte obra sortzean; horrek
bete nau gehien». Itsasoko sare-

Easo Abesbatzako 70 haurrek ‘Itsasotik eskolara’ obra sortu dute, irudimena eta inprobisazioa
landuz; objektu birziklatuekin egin dute eszenografia, Emaus Gizarte Fundazioak lagunduta

ERREPORTAJEA Opera

Oholtza eta
obra, eurenak
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ak eta sokak, zakuekin egindako
arrain erraldoia, paperezko txo-
riak eta kartoizko kaxak izan di-
tuzte lagun gaztetxoek. Haiekin
jolastu dira, eta horretan lagundu
die Mafalda Saloio eszena eta es-
zenografia zuzendariak: «Antzer-
ki fisikoa eta komunitatearena
lantzen dut; taldea sortzea izan
da lehen urratsa, mugimenduan
eta dantzan oinarrituta».

Inprobisazioa landuz

«Topatzea» helburu izan du Sa-
loiok; topatzea, norbere burua-
rekin, taldearekin eta inguruare-
kin. Irudimena eta inprobisazioa
erabili ditu horretarako; haurrak
azken horretan trebatu gabeak
ziren, ordea: «Lehenengo egune-
tan, ‘zer egingo dut?’ edo ‘zein

mugimendu egingo dut?’, galde-
tzen zidaten». Erronka handia
izan da Oier Zapiain abesbatzako
kidearentzat ere: «Inprobisazioa
lantzea egin zait zailena; gorputz
adierazpena landu dugu».

Inprobisazioa izan dute erronka
haurrek; zuzendariek, berriz,
ekoizpena. Mirandak eta Saloiok
adierazi dutenez, «saltsero» eta
«ero» samarrak dira biak, eta horri
esker sortu dute proiektua. Sa-

loiok esan duenez, arriskuak ere
hartu dituzte bidean: «Gauzak ez
dira hasieratik ateratzen; hori poli-
ta da, baina beldurrak ere eragiten
ditu». Zailtasunak zailtasun, gogo-
beteta amaitu dute zuzendariek,
eta horren lekuko izan zen Viktoria
Eugeniako emanaldiaren amaiera:
ikus-entzuleen txalo zaparrada lu-
zeak eta haurren poz aurpegiek
hartu zituzten itsasoa eta ikasgela.

Uda izanagatik, bete-betean ari-

tu dira lanean: eszenografia sor-
tzea eta entseguak izan dituzte
eguneroko zeregin. Asko ikasi
dute, eta ikasitakoa hor geratuko
zaielakoan daude zuzendariak.
Laster izango dute aukera irakas-
penak praktikan jartzeko, ez baitu
etenik abesbatzaren jardunak: dis-
koa aurkeztuko dute irailaren
29an. Gogotsu dago Zapiain: «Ez
dugu oporrik; orain, aurkezpeneko
saioa prestatzen hasiko gara».

Bigarren eskuko materialarekin eta birziklatutakoarekin sortu dute eszenografia. GORKA MIRANDA / EASO ABESBATZA - ANDONI CANELLADA / FOKU

Asteartean oholtzaratu zuten ikuskizuna Viktoria Eugenia antzokian, Donostiako Musika Hamabostaldiaren barruan. GORKA RUBIO / FOKU



1. 
Apaindu
marrazkia. Asteburuan egindako
mendi irteerako argazkiak ikusten ari da
Eider. Koloretako irudia
eredu gisa hartuta,
margotu zuri-beltzeko
irudia.
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DENBORA-PASAK 2.
Osatu hitzak. Irakurri
berri duen ipuineko objektuei
begira dago Aiur. Begiratu
marrazkia, eta
ordenatu silabak,
hitzak osatzeko. 

LU-PA-TXA

ZI-A-GE

A-TE-LU-GAZ



12+2-3

26-2

18-3

5+6

84:4

7x3

5x3

8x3
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Erantzunak: 2.-Gaztelua, gezia eta txalupa. 3.-Ardia eta
ahatea, untxia eta txakurra, txerria eta zaldia, behia eta katua.

3. 
Lotu bikoteak. Abereak
larrera atera ditu Eneritzek, batzuk
batera eta besteak bestera. Nola
banatu ditu? 

Botila-puxika

Zer gertatzen zaio aireari
berotutakoan eta hoztutakoan?

Zer egin

1 Jarri puxika freskagarri-botilaren ahoan.

2 Eskatu lagunduko dizun helduari ur beroa botatzeko

lehenengo tarta-moldera.

3 Bota ur izoztua bigarren tarta-moldera.

4 Sartu puxika duen botila ur beroa bota duzun moldean se-
gundo batzuez, eta ikusi zer gertatzen den.

5 Atera botila ur berotatik, eta jarri ur izoztutan. Zer gertatu
zaio puxikari oraingo honetan?

Zer gertatzen da?

Botila hutsik zegoela zirudien, baina aire-molekulaz betea ze-
goen. Molekula horiek etengabe mugitzen dira botilaren ba-
rruan. Molekulak zenbat eta beroago egon, orduan eta gehiago
mugitzen dira, eta orduan eta espazio handiagoa hartzen
dute. Puxika duen botila ur berotan sartutakoan, puxika puztu
egiten da, edo zabaldu, airearen eraginez, aire-molekulek es-
pazio handiagoa hartzen baitute. Puxika duen baloia ur izoztu-
tan sartutakoan, puxika hustu egiten da, molekulak elkarren-
gana hurbiltzen direlako eta, horrenbestez, espazio txikiagoa
hartzen dutelako.

Esperimentu gehiago: Zientzia haurrentzat segundo

gutxian liburuan, Jean Potter (Elhuyar, 2012). 

ESPERIMENTUA

MATERIALAK
d Puxika bat
d 2 litroko
freskagarri-botila
bat – Iturriko ur
beroa
d 2 tarta-molde
d Iturriko ur izoztua
Pertsona nagusi bat
laguntzeko
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DATUAK
Partaide kopurua: bi. 
Baliabideak: audioa
www.urtxintxa.eusweb-
gunean eskuragarri, Jolas-
gunea atalean.
Espazioa: Jolas parkea.
Iturria: Euskal Jolasen
Bilduma (Urtxintxa).
Webgunea:
www.urtxintxa.org

JOLASA

Dilin-dalan

ABESTIA (Bi abesti aukeran)

Dilin-dalan, bihar jaia,
eskoliark ez.
Joango gara Tolosara
aitona-amonak
I-KUS-TE-RA!

Zabuan jolasteko,
abestiaren erritmoan.

Dilin dalan, bihar jaia
eskolarik ez, joango gara
aitatxorekin eta
amatxorekin
paseatzera.
Dilin dalan.


