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D
ono s t i a k o

Aste Nagusia

gaur hasiko

da eta hilaren

17ra arte luza-

tuko. Ohi be-

zala, kanoikada jaurtiz hasiko

dira jaiak, 19:00etan, eta, jarraian,

Alderdi Ederren bildutakoek Ar-

tillerokantua abestuko dute elka-

rrekin. 

Realeko emakumezkoen fut-

bol eta hockey taldeetako jokala-

riek parte hartuko dute ekital-

dian. Joan den denboraldiko

HAMAIKA EKITALDI
DONOSTIAKO JAIETAN
Bostehun jarduera eta ikuskizun inguru antolatuko dira Donostiako Aste
Nagusian, abuztuaren 10etik 17ra. Realeko futbol eta hockey taldeetako
jokalariek parte hartuko dute jaiei hasiera emateko ekitaldian.

Zezensuzkoak erdialdeko kaleak alaituko ditu gauetan.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

emanaldiak… Halaber, Zurriola

Street Food hirugarren urtez

egingo dute kalean, elikagaiak

egin, saldu eta sustatzeko.

BERRITASUNAK
Hainbat berritasun dakartza aur-

tengo Aste Nagusiak. Esaterako,

noria behatoki bat jarri dute

Alderdi Ederren, eta irailaren 8ra

arte egongo da. 4,5 euro ordaindu

beharko dira bidaiako, eta astele-

henetan 2,5 euro. Horrez gain,

emakume artisten lanez osaturi-

ko Arte Nagusia erakusketa ikusi
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Eskola dantza taldea abuztuaren 11n ariko da Konstituzio plazan. J.C. RUIZ / FOKU

«lorpen handiak eta arrakasta»

direla medio, haiek emango diete

hasiera aurtengo jaiei. Jon

Insausti Donostiako Udaleko

kultura zinegotziak egin zuen

Aste Nagusiaren aurkezpena,

uztailaren 22an, eta esan zuen

«errespetuz, elkarrekin eta aska-

tasunean» oinarritutako jaiak

izan behar dutela aurtengoek.

«Gol bat sartuko diegu sobera

dauden jarrera horiei guztiei»,

azpimarratu zuen.

Txuri-urdinek parte hartuko

dute kanoikadan, eta, hain zuzen

ere, izen hori du aurtengo Aste

Nagusiko kartelak ere. Txuri

urdin Jose Ramon Luna de la

Ossa madrildarraren lana da.

«Ilusio» hitzarekin definitu du

kartelaren funtsa: «Festa alaita-

suna da, esperientzia berriak

biziko dituzten haurrak, haurtza-

roko une estimatuenetara itzuli-

ko diren helduak… hamaika isto-

rio eta bizipen».

Egitarauak ia 500 ekitaldi bil-

tzen ditu, eta 30 gunetan banatu-

ko dira zortzi egunean. Egitaraua

osatzeko, 44 elkarterekin lanean

aritu da Udala, eta festa egunetan

ere elkarlanean ariko dira. Gaue-

koez gain, musika kontzertuak

izango dira kalean egunez ere,

baita zazpi antzerki emankizun

ere. 

Ohi bezala, Askotariko jardue-

rak eta ikuskizunak egongo dira

Donostiako Aste Nagusian: Hon-

dartza Boleibol Txapelketa

Zurriolan, zezensuzkoaren eta

erraldoien eta buruhandien kale-

jirak, txistularien alarde tradizio-

nala, herri kirolen probak, saski-

baloi partidak, clown



ahal izango da egunero Kontxako

pasealekuan, Indiako Holi Festa

Bulebarrean egingo da gaur

19:20ean, eta hilaren 15ean biga-

rren eskuko produktuen azoka

jarriko dute Kursaaleko terraze-

tan. 

EGITASMO IRAUNKORRAK
Aipagarria da kutsadura murriz-

teko hainbat jarduera antolatu

dituela Donostiako Udalak. Bate-

tik, edalontzi berrerabilgarrien

erabilera bultzatuko dute, txos-

netan mota horretako edalon-

tziak jarrita, eta, bestetik, itsas

hondoa garbituko dute Itsas

Zaborra Out egitasmoarekin

igande goizean. Gainera, udalak

energia berriztagarrien aldeko

apustua egingo du jaietan.

INDARKERIA
MATXISTAREN AURKAKO
KANPAINA
Donostiako Udalak eraso matxis-

ten aurkako kanpaina martxan

jarri zuen Karmengo jaietan eta

ordutik indarrean du. Baietz

gabe Ezetza da! lelopean, Egube-

rriak arte iraungo du kanpainak.

Udalak jakinarazi du Aste Nagu-

sian arreta berezia emango zaiola

kanpainari. «Gizarte osoan era-

giten duen arazo bat da; gauzak

aldatu nahi baditugu, gizonen

parte hartze aktiboa ere behar-

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

@

beharrezkoa da», Eneko Goia

Donostiako alkatearen hitzetan.

Indarkeria matxista prebeni-

tzea, biktimen arreta hobetzea eta

haientzako baliabide gehiago es-

kaintzea, aurreko kanpainen

ahultasunak saihestea, eta ema-

kumeak ahalduntzea dira kan-

painaren helburuak. Horrela,

Eraso matxisten aurkako proto-

koloa banatu dute Donostiako

postontzietan; eraso baten aurre-

an nola jardun jakinaraztea da

ekintza horren asmoa, eta horre-

tarako herritarrei tresnak ematea. 

Arreta berezia gazteengan

dago jarrita, errespetu eta berdin-

tasun oinarrietan eratutako

harremanak sor ditzaten. Horre-

tarako, liburuxkak banatuko

dituzte eraso eta tratu txarrak

saihesteko gomendioekin. Txa-

pak, eskumuturrekoak eta tatua-

jeak ere banatuko dituzte berdin-

tasun mezuekin. Ostalariek eta

taxi zerbitzuek itsasgarriak eta

zapiak banatuko dituzte kanpai-

naren leloarekin eta protokoloa-

rekin, eta autobusen pantailetan

kanpainaren berri emango dute,

arretarako telefono zenbakiare-

kin batera.

Donostiako Aste Nagusia b IIIBERRIA

Larunbata, 2019ko abuztuaren 10a

Haurrentzako barrakak Urdaneta kalean egongo dira, eta helduentzako barrakak, Pasealeku Berrian.J.C. RUIZ / FOKU

Aste Nagusiko 12. Marmitako Lehiaketa abuztuaren 17an egingo da

Gipuzkoa plazan.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Eskulangintza azoka Clara Campoamor plazan egingo da jaietan.J.C. RUIZ / FOKU



J
aietan musika

emanaldiak iza-

ten dira ikuskizun

jendetsuenak.

Donostiako hain-

bat tokitan izango

dira. Besteak beste, Saguesko To-

mas Alba plazan, Easo plazan,

Kursaaleko terrazetan eta Bule-

barreko kioskoan. Halaber, Do-

nostiako Piratek portuan antola-

tuko dituzte kontzertuak. 

MUSIKAZ GOZATZEKO
EMANALDI EDERRAK
Aste Nagusian egunero izango dira kontzertuak Saguesen. Kursaaleko
terrazetan, berriz, disko jartzaileek girotuko dituzte gauak.

Esne Beltza taldea.BOB EDME / IPARLA

ariko den Bebe kantautore eta

antzezle valentziarrak pop eta

flamenkoa lantzen ditu. 2004an

kaleratu zuen lehen diskoa, eta,

ordutik, munduko hainbat leku-

tan aritu izan da. 2018ko aben-

duan amaitu zuen azken bira, bi

urte luzez hainbat herrialdetan

kontzertuak eman ondoren:

Errusian, Turkian, Bulgarian,

Errumanian, Argentinan, Uru-

guain, Kolonbian, Mexikon eta

Espainiako estatuan. Donostiako

Aste Nagusian abesti berriak aur-

keztuko ditu eta ezagunenak ere

kantatuko ditu.

Macacok egingo du Saguesko

azken kontzertua, abuztuaren

17an. Bartzelonako taldeak ia bi

hamarkada daramatza pop-rock

kutsuko doinuak beste hainbat

estilotako musikekin nahasten.

Bi urte eman ditu azken diskoa

kaleratu arte. Horrela, maiatzean

plazaratu dute azken lana, Civili-

zado como los Animales izenbu-

rukoa, hainbat herrialdetako

ekoizleen eta artisten laguntzare-

kin. Dantza egiteko eta tristezia

alde batera uzteko aukera eskai-

niko dute Aste Nagusiari agur

esateko.

EUSKAL HERRIKO
ARTISTAK
Esne Beltza eta Huntza euskal tal-

deak izango dira Saguesko ohol-

tzaren gainean, abuztuaren 11n.

Doinu alaiak eta dantzagarriak,

Esne Beltzaren urteetako eskar-
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Huntza taldea. ANDONI CANELLADA / FOKU

Saguesen, 23:45ean hasiko dira

emanaldiak, urtero legez, su fes-

tak bukatu eta gero, eta horietan

ariko dira Euskal Herriko bi talde,

Esne Beltza eta Huntza, eta

bakarlari bat, Alex Ubago. 

Txupinazoaren egunean,

abuztuaren 10ean, Carlos Tarque

bere taldearekin ariko da. M Clan

taldeko abeslaria da, eta talde

horrekin hartutako atsedenal-

dian bakarkako lehen diskoa

kaleratu du. Rock gogorra egiten

du, «gorputzak eskatzen dida-

na», haren hitzetan.

Sagueseko musika aukera

zabalduko du Hombres G talde-

ak, abuztuaren 12an. Espainiako

estatuko talde ezagun horrek ia

40 urte daramatza rock eta pop

kutsuko doinuak jotzen. Horren

emaitza dira kalean dituzten 16

diskoak. 

Biharamunean, Lola Indigoren

kontzertuak ikusmina sortuko

du. Miriam Doblas madrildarrak

duela urtebete sortutako pertso-

naiak irratietan maiz entzun

diren abesti batzuk sortu ditu, Yo

ya no quiero na eta Mujer bruja,

besteak beste. Urrezko diskoa ere

eskuratu du. Abesteaz gain, dan-

tza eta ikus-entzunezko saioa

egiten du. 

Sole Gimenez izango da hurre-

na Sagueseko oholtzaren gaine-

an, hilaren 14an. Parisen jaio eta

Espainiako estatuko hegoaldean

hazitako abeslariak bi hamarka-

da egin zituen Presuntos Implica-

dos taldearen abeslari nagusia

izaten, eta 13 urte daramatza ba-

karlari moduan. Espainian eta

Latinoamerikan ezaguna da, as-

koren ustez ahots moldakorra eta

karismatikoa izateagatik. 

Bestalde, abuztuaren 16an



mentua eta Huntza taldearen

azkenaldiko arrakasta uztartuko

dira. Ez da euskarazko musika

gehiagorik izango Saguesko kon-

tzertuetan; bai ordea portuan,

Donostiako Piratek antolatuta-

koetan. 

Hilaren 15ean, berriz, Alex

Ubago gasteiztarra ariko da

Saguesen. 18 urterekin lehen

maketa grabatu zuenetik ia 20

urte pasatu dira, eta jendaurrean

jotzen eta diskoak grabatzen

jarraitzen du Ubagok. Guztira,

hiru milioi disko baino gehiago

salduak ditu, gehienak Espainia-

ko estatuan eta Latinoamerikan.

Hainbat sari lortu ditu azken

urteotan: Diamantezko Disko

bat; Urrezko Disko bi; Artista

Nazional Onenaren Ondas Saria;

Gizonezko Artista Onenaren,

Artista Errebelazio Onenaren eta

Album Onenaren Amigo Sariak;

Urteko Abesti Pop Latino Onena-

ren Saria; Abesti Entzutetsuena-

ren Saria; Bikote edo Taldeko

Album Pop Bokal Onenaren

Latin Grammy Saria; eta Urrezko

Diskoa Deskarga Digitaletan.

Horrez gain, Gizonezko Album

Pop Onenaren saria lortzeko

hautagai gisa izendatu zuten

2009ko Grammy Latinoetan.

DANTZARAKO AUKERA
 Kursaaleko terrazetan disko jar-

tzaileek saioak egingo dituzte,

urtero legez. Aste Nagusiko DJ

Gazteen 4. Erakustaldian, Donos-

tiako eta inguruetako DJek auke-

ra izango dute ia ordubeteko

saioak egiteko, jendea dantzaraz-

teko, eta beren izenak ezaguta-

razteko. Epaimahaiak aldez

aurretik hautatutako DJ bat ariko

da gau bakoitzean. 
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Macaco taldea.BERRIA

Alex Ubago abeslaria.ORLANDO BARRIA / EFE

Bebe abeslaria.VICTOR LERENA / EFE

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

@



D
onostiako Pi-

ratek jaiak

antolatzeko

arazoak izan

dituztela sa-

latu duten

arren, azpimarratu dute herrita-

rrek jai euskaldun eta parekideez

gozatzeko aukera izango dutela

aurten ere. Aurtengo berrikun-

tzen artean, Karramarro Uhar-

tea izeneko irratsaioa izango da,

jaietako gertaerak kontatzeko ba-

liatuko dutena. 

Abordatzea hilaren 12an izango

da, eta, estreinakoz, baltsarik po-

litenak saria jasoko du. Kofradien

Eguna ere prestatu dute, eta

abuztuaren 14an egingo dute. Uz-

KAIAN GEROZ
ETA PIRATA
GEHIAGO
Donostiako Piratek abuztuaren 12an egingo
dute abordatzea, eta baltsarik politenak saria
izango du. Flamenka gunean egin beharrean,
portuan egingo dituzte kontzertuak. 

Donostiako Piraten abordatzea abuztuaren 12an izango da.JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

tailaren 29an, Aste Nagusi Pirata

aurkezteko agerraldian, Eider Be-

obide Donostiako Piratetako ki-

deak azaldu zuen Kofradien Egu-

nean kofradietako piratek ekin-

tzak egingo dituztela. 

Kortsarioen Donostian izan Pi-

rata! izango da aurtengo piraten

leloa. «Kortsarioak diru truke

saldu ziren pirata edo itsaslapu-

rrak izan ziren; egoera horrek

oraindik indarrean jarraitzen

duelako aukeratu dugu leloa»,

Uxue Oreja Donostiako Pirateta-

ko kidearen hitzetan. 

Aste Nagusi Pirata antolatzen

aritu diren bakoitzean oztopoak

izan dituztela salatu dute: «Eusko

Jaurlaritzak beti izaten du arra-

zoiren bat piraton lana oztopatze-

ko», nabarmendu zuen Beobidek

Aste Nagusi Pirataren aurkezpe-

nean. Eusko Jaurlaritzak jakina-

razi du aurtengo Aste Nagusian ez

dela kontzerturik izango Flamen-

ka gunean. Piratek salatu dute

horretarako arrazoirik ez dietela

eman. Erabaki horrek planak al-

datzera behartu ditu piratak, eta

jakinarazi dute oso denbora labu-

rrean dena berrantolatu behar

izan dutela. 

Horrela, piratek adierazi dute

Flamenkan kontzerturik izango

ez bada ere portuan jaiak ospa-

tzen jarraituko dutela: «Donos-

tiako Piratak kaitik kanpo nahi

gaituzte; hala ere, beste behin, pi-

ratok gai izan gara zailtasun ho-

riei aurre egin eta beti bezala egi-

tarau zabala antolatzeko».

PIRATEN KONTZERTUAK
21 musika taldek girotuko dute

Donostiako portua aurtengo Aste

Nagusi Piratan. Rock, pop, punk,

ska, hip-hop, dancehall, reggae

eta folk doinuak entzun ahal izan-

go dira kaian abuztuaren 10etik

17ra bitarte. Azken urteetako Do-

nostiako Piraten erronka nagusia

oholtzaren gainean sarritan mu-
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rritza den emakumeen presentzia

indartzea izan da, eta aurten ere il-

do horri jarraitu diote. 

Ezten Giro taldearen errome-

riarekin hasiko da Aste Nagusi

pirataren gauetako programa,

abuztuaren 10ean. Biharamune-

an, berriz, Bartzelonako The

Lizards, Kaleko Urdangak berga-

rarrak eta Rude Pride madrilda-

rrak ariko dira. Beraz, punk rock

eta Oi  doinuak izango dira nagu-

si. 

Abordatzea abuztuaren 12an

izango da, 17:00etan, eta ondoren

McOnak talde lekeitiarrak giro-

tuko du portua. Gauean, Obrint

Pas taldeko gitarrista eta abeslari

izandako Xavi Sarria ariko da, eta

bere bakarkako proiektu berria

aurkeztuko du. Abordatze egu-

nari amaiera «izugarria» emate-

arren, Ze Esatek talde gipuzkoa-

rrak bere ibilbideko azkeneko

kontzertua emango du, eta

Donostiako portuan agur esango

die agertokiei hamar urteren

ondoren. Kontzertu «berezia»

eta «ikaragarrizko festa» egingo

dutela esan dute.

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

@

Asteartean, abuztuaren 13an,

rap musika nagusi izango da, Ni-

zuri Tazuneri Donostiako eta Bil-

boko bikotearen eskutik. Ondo-

ren, Tribade hiru emakumez osa-

tutako Bartzelonako taldeak rap,

afro-trap eta reggaeton doinuak

nahastuko ditu, eta Sevillako

Shotta rap kantaria ere ariko da.

Asteazkenean, abuztuaren

14an, hiru emakumezko disko

jartzaile izango dira portuko

oholtzaren gainean: Flaca, Alvva

eta Brava DJ. Dabadaba aretoko

harrobitik ateratako hiru DJ

hauek jaialdi askotan ibiliak dira

dancehall, rap, reggaeton eta trap

musika estiloak lantzen. Musika-

rekin, argiekin eta dantzariekin

osatutako ikuskizuna eskainiko

dute.

Ostegun gaua rock-folk musi-

kari eskainiko diote. 2012an Gas-

teizen sortutako Izaki Gardenak

taldea ariko da, eta segidan hiru

urteren ondoren agertokietara

bueltatuko den talde donostiar

bat: Madeleine. Bukatzeko, Zes-

toako Grises taldeak joko du. Ha-

mar urteren ondoren etenaldi bat

iragarri zuten arren, Donostiako

portuan joko dute.

Abuztuaren 16an Skabidean

ska-reggae talde iruindarra ariko

da kaian, eta Skabidean & The

Black Birds proiektu berria aur-

keztuko du; Bad Sound taldeak

dantzarako aukera eskainiko du,

eta bukatzeko, Durangoko Gora

Etorri talde gazteak joko du.

Azkenik, Liher eta The Baboon

Show taldeek itxiko dute aurten-

go portuko musika egitaraua,

abuztuaren 17an. Lide Hernando

bakarlariak hasitako proiektua

izan zen Liher, eta talde lanean

izango da agertoki gainean.

2019ko Aste Nagusiko musika

egitarauari bukaera emateko,

The Baboon Show suediarrak

izango dira oholtzaren gainean,

Berri Txarrak taldearekin batera

Barakaldoko BECen 2018an kon-

tzertua eman zuen taldea.

Haurrek, gazteek eta helduek ederki pasatuko dute Aste Nagusi Piratan. IDOIA ZABALETA - JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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D
ono s t i a k o
Aste Nagu-
sian jende
ugari biltzen
da su festak
i k u s t e r a .

Abuztuaren 10etik abuztuaren
16ra Su Artifizialen Nazioarteko
Lehiaketa izango da, eta urtero le-
gez, abuztuaren 17an, lehiaketa-
tik kanpoko ikuskizun piromusi-
kal bat izango da. Aurtengoak Va-
lentziako Ricasa su etxeak egingo
du. 
Iazko modu berean ekingo

diete su etxeek beren ikuskizu-
nei, ur gaineko plataformatik.
Aurten, baina, berezitasun bat
izango dute plataformatik jaurti-
tako suek: bi minutu iraun
beharko dute. «Helburua hasiera
desberdinak proposatzea da, sor-
kuntza artistikoak landuta badia-
ko zerua ahalik eta gehien har-
tzeko», Jon Insausti Donostiako
Udaleko kultura zinegotziaren
hitzetan.
Lehiaketako 56. aldia izango da

aurten, eta zazpi su etxek hartuko

dute parte. 22:45ean hasiko dira
su festak egunero, eta gaur bertan
izango da lehenengo ikuskizuna.
Arabako Valecea su etxeari egoki-
tu zaio lehiaketa estreinatzea, eta
haren atzetik, hurrengo egune-
tan, honako su etxe hauek ariko
dira: Ciels en Fete (Frantzia),
Scarsella Fireworks (Italia), Vul-
cano Pirotecnia (Madril), Gironi-
na Pirotecnia (Valentzia), IP Inno-
vative (Alemania) eta Hermanos
Caballer (Castello). Azken su etxe
horrek irabazi zuen iazko Urrez-
ko Maskorra saria.
Abuztuaren 17an, larunbatean,

ez da lehiaketarik izango, baina
su festa bat izango da orduan ere.
Valentziako Ricasa su etxeak
ikuskizun piromusikala eskaini-
ko baitu.

HAINBAT SARI
Hiru epaimahai egongo dira ikus-
kizunak epaitzeko. Epaimahai
ofizialak erabakiko du norentzat
izango diren urrezko, zilarrezko
eta brontzezko maskorrak. Super
Amara enpresak, berriz, Hasiera

URREZKO
MASKORRA
JOKOAN DA
Zazpi su etxe lehiatuko dira Su Artifizialen
Nazioarteko Lehiaketan. Plataformatik
hasitako su festek bi minutu iraun beharko dute. 

Su festa ikusgarriez gozatu ahal izango da Donostiako Aste Nagusian. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Ikusgarrienaren Saria banatuko
du, eta gazteen epaimahaiaren
esku egongo da Euskaltel saria.
Azkenik, nahi duten guztiek
izango dute herritarren saria nori
eman erabakitzeko aukera. Ho-
rretarako, astenagusia.donostia-
kultura.euswebgunean lortuko
dituzte argibideak.

Aurtengo karteleko argazkia
Sonia Urreizti Gurpegirena da.
Iazko 4. Su Artifizialen Argazki
Lehiaketa irabazi zuen Flor lana-
rekin. «Argazki xumea da, 
eta, aldi berean, polita. Normale-
an suei ateratzen zaizkien 
argazkien aldean, desberdina
da», egilearen esanetan. Lore

baten antza duelako jarri zion
izen hori, suaren oinarria nahiko
simetriko agertzen da eta argi-
tsua da. 
Argazkia Kontxa pasealekuko

Fleming-i Omenaldia eskultura-
ren alboko terrazatik atera zuen
2018ko ikuskizun piromusikale-
an. 


