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U rtero bezala,
Bilboko Aste
Nagusian ha-
maika ekitaldi
antolatuko di-
ra, jende guz-

tiarentzako askotariko jarduerak
eta ikuskizunak, hiriko toki uga-
ritan: kultura, kirolak, gastrono-
mia, aisialdia... eta beste hainbat
motatakoak. Aurtengo Aste Na-
gusia abuztuaren 17tik 25era izan-
go da, eta Bilboko Udalak aurreko
urteetan egin duen jai inklusibo-
en aldeko apustua areagotu egin
du aurten. Horretarako, hainbat
neurri martxan jarri ditu herritar
guztiek jaiez behar bezala goza
dezaten. Izan ere, asmo hori gau-
zatzeko, Aste Nagusiaren helbu-
ruetako bat da bermatzea jaiak
irisgarriak eta inklusiboak izan
daitezen. 
Aurten, Gozatu itzazu zeuk ere!

lelopean jarri ditu martxan neurri
horiek. Horrela, Bilboko
Udalak keinu hizkuntzako inter-
prete bat jarriko du Aste Nagusiko
ekitaldi hauetan: Arriaga antzoki-

HERRITAR
GUZTIENTZAKO 
ASTE NAGUSIA
Bilboko Aste Nagusia abuztuaren 17tik 25era izango da. Bilboko Udalak
areagotu egin du jai inklusiboen aldeko apustua, herritar guztientzako
festak izan daitezen, eta horretarako neurri batzuk jarri ditu martxan. 

Azkenik, komun egokituak
egongo dira Aste Nagusiko jaieta-
ko guneetan.

TXIKIGUNEA
Aste Nagusiko Txikigunea umeen
eta familien elkargunea izango da
aurten ere. Horretarako, Bilboko
Udalak programazio ludiko-pe-
dagogiko zabala prestatu du 12
urte bitarteko neska-mutilentzat.
Txikigunea zabalik egongo
da abuztuaren 18tik 25era arte,
ordutegi honekin: 11:00-14:30 eta
16:30-20:00. Berritasun moduan,
Txikigunea, orain arte Kasilda
Iturrizar parkean eta Pergolan ja-
rri dena, ahateen urmaela dagoen
gune ezagunera zabalduko da.
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ko agurrean eta pregoian; Txiki-
guneko haur antzerki emankizu-
netan, abuztuaren 19an, 20an,
21ean, 24an eta 25ean; eta Arriaga
plazako kaleko antzerki saioetan,
abuztuaren 19ko, 20ko eta 22ko
eguerdiko saioetan.
Halaber, Bilboko leku estrate-

gikoetan, jaietako egitaraua brai-
llez eskainiko da. Leku hauetan
eskuratu ahal izango da: Bilbao
Turismoren bulegoetan (Plaza Bi-
ribila, 1, behea, eta Guggenheim
ondoko etxola), ONCE erakunde-
aren egoitzan (Perez Galdos, 11),
aireportuko informazio gunean,
La Bolsa eraikineko udaltegian,
Txikiguneko informazio gunean
eta Abandoko Udaltegian (Elkano
kalea, 20).
Jaietako egitaraua eta aplika-

zioa Irakurketa Errazera egokitu
da, errazago uler dadin. Aplika-
zioan, hizkera argi eta zehatza
ahalbidetzen duen testuarekin
batera, irudiak erabili dira. Ira-
kurketa Errazak bermatzen du
adinagatik, prestakuntzagatik,
hizkuntza ondo ez jakiteagatik

edo beharrizan jakinengatik uler-
tzeko arazoak dituztenek ere
ulertzea. Egitaraua formatu digi-
talean eskura daiteke, Bilbao Aste
Nagusiaaplikazioan.
Horrez gain, Txikigunean neu-

rri txikiko Marijaiaren errepro-
dukzio bat izango da ikusmen
urria duten pertsonentzat, eta
Gargantua egokituta egongo da
mugikortasun urria duten ume-
entzat. Bestalde, Txikigunean
egingo diren jarduera guztiak
pertsona guztien parte hartzea
bermatzeko diseinatu dira, eta
horretarako monitore espeziali-
zatuak izango dira.
Era berean, Bilboko Udalak jai

eremu gehienak egokitu ditu
arauz kanpoko funtzionaltasuna
duten pertsonek iristeko modua
izan dezaten. Gainera, arauz kan-
poko funtzionaltasuna dutenen-
tzako leku batzuk erreserbatuko
dira Abandoibarrako kontzertue-
tan (agertokiaren albo batean),
Gizakunde elizan (kontzertua
hasi baino ordubete lehenago
arte) eta Europa parkean.

Beatriz Sever Egaña eta Itxasne Nuñez Viadero, Bilboko Aste Nagusiko
pregoilaria eta txupinera.BILBOKO UDALA

Txikigunean, 30 jarduera baino
gehiago antolatuko dira, lau gune
hauetan: Maieztatu (5 urte bitar-
teko umeentzat), Pozaktibatu (2-
12 urte bitartekoentzat), Bilzikla-
tu (5-12 urte bitartekoentzat) eta
Elkaraniztu (4-12 urte bitarteko-
entzat). 
Gainera, aurten, Rockin Bizi

Family Sessions izeneko euska-
razko rock kontzertu berezia
egingo da Txikigunean, abuztua-
ren 22an, hain zuzen, 17:30ean.
Helduek aukera izango dute be-
ren talde gogokoenen kantuak
entzuteko, eta txikiek, berriz,
haien gurasoek entzuten zituzten
doinuak ezagutzeko.
Txu Txu trena izango dute fa-



miliek garraiobiderik gogokoena
Txikigunera heltzeko. Doakoa
izango da, eta 25 minutuan behin
hartu ahal izango du nahi due-
nak, Udaletxearen alboan, Kasil-
da Iturrizar parkeraino joateko.
Gargantua Arriaga plazan jarri-

ko dute, eta Balearen desfilea
bihar aterako da Plaza Biribiletik,
19:00etan, Bilboko erdiguneko
kaleak kolorez eta musikaz janz-
teko.
Erraldoiak eta Buruhandiak

egunero irtengo dira kalejiran,
Euskal Museotik, 11:00etan.
Abuztuaren 25ean, Euskal Herri
osoko hainbat herritatik etorrita-
ko erraldoiek urtero egiten duten
elkarretaratzea izango da. Kaleji-
ra plaza biribiletik aterako da, eta
Areatzaraino helduko da. Gaine-
ra, Aste Nagusi osoan, Euskal Mu-
seoko klaustroan erraldoi eta bu-
ruhandi historikoak ikusi ahal
izango dira, doan.

MARIJAIA, PREGOILARIA
ETA TXUPINERA
Marijaiari gaur egin diote harrera
Arriagako plazan, 19:00etan, eta,
pregoia irakurri eta suziria jaurti
ondoren, hasiera emango zaio
Bilboko Aste Nagusiari. 
Marijaiarekin batera, Bilboko

Aste Nagusiko protagonista na-
gusietako bi izaten dira pregoila-

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.bilbao-astenagusia.
eus
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Balearen desfilea bihar izango da.MARISOL RAMIREZ / FOKU

Gargantua Arriaga plazan egongo da jaietan.MARISOL RAMIREZ / FOKU

ria eta txupinera. Aurten, Beatriz
Sever Egaña eta Itxasne Nuñez
Viadero izango dira. Beatriz Sever
Egañak irakurriko du jaiei hasiera
emango dion pregoia; Bilboko
Udaleko Jaietako Batzorde Misto-
ak aukeratu du; sexologoa eta ka-
zetaria da, eta Naizen Euskal He-
rriko haur transexualen familien
elkarteko bozeramailea. Txupi-
neraren kargua aukeratzeko,
zozketa egiten da konpartsen ar-
tean, eta, aurten, Pa...Ya! konpar-
tsari suertatu zaio; konpartsaki-
deen artean aukeratu dute Itxas-
ne Nuñez Viadero.

IKUSKIZUN EDERRAK
Aste Nagusian kaleko 18 antzerki
emankizun antolatuko ditu Bil-
boko Udalak, eta horietako ba-
tzuk estreinaldiak izango dira.
Txikigunean, Kasilda Iturrizar
parkeko pergolan eta Gas plazan
egingo dira saio horiek. 
Ikuskizunetan, antzerkia, ma-

gia, akrobaziak, musika eta umo-
rea uztartuko dira, eta adin guz-
tietako ikus-entzuleek ederki pa-
satuko dute.



A ste Nagusira-
ko, Bilboko
Udalak indar-
keria matxis-
taren kontra-
ko kanpaina

bat martxan jarri du. Bilbo Aste
Nagusian ere «eraso sexistarik
gabeko espazioa» izan
dadin, www.bilbao.eus webgu-
nean, sare sozialetan eta kanpoko
publizitate euskarrietan ezaguta-
razten ari dira. Baiezkoan bai,
bestela ez da eslogana, eta, indar-
keria matxistaren aurkako me-
zua ematea ez ezik, asmoa da bul-
tzatzea «andrazkoen ahaldun-
tzea, gizonezkoen erantzukizun
aktiboa eta gizarte osoaren joka-

bidearen aldaketa». Irudian, Ma-
rijaia ageri da, «errespetuzko eta
berdintasunezko jaien defenda-
tzaile nagusia».

Kanpainaren barruan, Udalak
protokolo bat zehaztu du eraso
sexistei erantzuteko, eta hainbat
baliabide prestatu ditu.

DOAKO APLIKAZIOA
Horrela, «erasoak saihesteko,
emakumeek babes handiagoa
izateko eta herritarrak orokorre-
an seguruago sentitu daitezen»,
AgreStop/EraStop doako aplika-
zioa jaisteko gomendioa eman die
udalak herritarrei. 

Aplikazioak aukera ematen du
Bilboko Udaltzaingoaren koordi-

INDARKERIA
MATXISTAREN AURKA
‘Baiezkoan bai, bestela ez’ lelopean, Bilboko Udalak indarkeria
matxistaren aurkako kanpaina bat jarri du martxan jaietarako. 

Indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratze bat iazko Bilboko Aste Nagusian.MONIKA DEL VALLE / FOKU

nazio zentroari berehala jakina-
razteko erasoaren berri, deirik
egin behar izan gabe, eta automa-
tikoki martxan jartzen du sakela-
ko telefonoak adierazten duen le-
kura joateko polizia jarduketa,
dela eraso bat jasaten ari delako,
dela bortizkeria ekintzaren baten
lekuko izaten ari delako. Horrez
gain, udalak herritarrei eskatu die
112 edo 092 telefono zenbakietara
deitzeko eraso bat jasan edo ikus-
ten badute.

Halaber, Bilboko talde feminis-
tek eta konpartsek ere indarkeria
matxistaren aurkako jarrera ir-
moa azaldu dute, eta informa-
zioa, laguntza eta aholkuak ema-
ten dituzte.
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B ilboko konpar-
tsek giro ederra
sortuko dute As-
te Nagusian, ur-
tero bezala. He-
rritarrei eskatu

diete jaietan ongi pasatu dezatela,
jardueretan parte hartuz, ardura-
rekin eta errespetuarekin, betie-
re. «Piztu dezagun Bilbo. Bizi di-
tzagun jaiak etorkizunari begira,
bizi ditzagun bestearekiko erres-
petuz, gozamenez eta alaitasu-
nez, jaiak bederatzi egun baino
askoz gehiago dira eta». Horrela,
jai eredu «feminista, euskalduna,
herrikoia eta parte hartzailea» al-
darrikatzen dute, «girorik onena
izango duen Aste Nagusia helbu-
ru».

Guztira 566 ekitaldi antolatu
dituzte Bilboko Konpartsek aur-
tengo Aste Nagusirako, eta haie-
tatik ehun baino gehiago kon-
tzertuak izango dira. Dena dela,
musika emanaldi gehiago ere
prestatu dituzte batzorde misto-
an, Bilboko Udalarekin elkarla-
nean.

Musika eskaintzaz gain, beste-
ak beste, adin guztietako jendea-
rentzako lehiaketa gastronomi-
koak, herri bazkariak, jokoak eta
kirola egiteko hainbat jarduera
egingo dituzte: Hiri Krosa, aero-
bitoia, nasapuntakoa, igel toka,
herri kirolen erakustaldiak eta
goitibeheren jaitsiera.

Aurten seigarren aldiz egingo

dute goitibeheren jaitsiera, eta he-
rritarrak parte hartzera deitu ditu
konpartsen antolatzaileetako ba-
tek, Iñigo Fernandez de Martiko-
renak, aurtengo jaietako egita-
rauaren aurkezpenean, abuztua-
ren 2an: «Edonork izango du Za-
balbide kaleko bihurgunetik mal-
dan behera jaisteko aukera,
errodamenduzko eta egurrezko
goitibehera tradizionaletan zein 1
Formulakoetan».

Horrez gain, konpartsen fede-
raziokoek iragarri dute «uraren
inguruko jarduerez» beteko du-
tela Erripako kaia.

KARPATXO 
ETA MEKANITXIN
Aurten, haurrentzako programa-
zioari garrantzia eman diote. Izan
ere, umeek goitibehera eta seri-
grafia tailerrak edukiko dituzte,
eta erraldoi izateko aukera izango
dute Deustuko Ondalan taldea-
ren eskutik. Horiez gain, gastro-
nomia saio bereziak ere izango
dituzte, eta baita Irrien Lagunak
taldearen antzerki emankizun
bat ere.

Konpartsek antolatutako eki-
taldietan, Karpatxo eta Mekani-
txin pertsonaiek entretenituko
dituzte umeak, Gargantuarekin
batera. Gargantua Arriaga plaza-
ra itzuliko da, 165. urteurrena
duela eta.

Azpimarragarria da konpartse-
tako kideak auzolanean aritzen

GIRO EDERREAN,
BILBOKO
KONPARTSEKIN
Urtero bezala, Bilboko konpartsek giro ederra sortuko dute 
Aste Nagusian. Aurten, guztira 566 ekitaldi antolatu dituzte.
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Bilboko konpartsak iaz egin zuten herri bazkari bat.MONIKA DEL VALLE / FOKU

Irudian, iazko aerobitoia. Aurtengoa etzi izango da.ARITZ LOIOLA / FOKU

direla jaietan, «lan boluntarioa»
eginez. «Milaka lanordu egiten
dira, eta 28 konpartsetako 400
pertsonatik gora ibiliko gara Aste
Nagusirako aurrelanetan ia ha-
mar egunean, urte osoko lana ere
ahaztu gabe. Hain zuzen ere, ur-
tean zehar egiten ditugun bilerak
ehunka zenbatu daitezke».

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

@



A bando i b a -
rran, Europa
parkean, Pla-
za Barrian,
Plaza Biribile-
an, Kasilda

Iturrizar parkean, Areatzako
kioskoan, Gizakunde elizan, Bil-
borock aretoan, konpartsetako
txosnetan, eta hiriko beste hain-
bat tokitan antolatuko dira musi-
ka emanaldiak Bilboko Aste Na-
gusian. Askotariko musika estilo
eta joeratako ehun kontzertu bai-
no gehiago, orotara.
Abandoibarrako kontzertuak

23:30ean hasiko dira, eta talde
ezagunak ariko dira. Gaur, Su Ta
Gar taldea, eta hurrengo egune-
tan, hurrenez hurren, Sweet Cali-
fornia, Duo Dinamico, Bebe, Bil-
boko Orkestra Sinfonikoa (Bilbo-
ko Koral Elkartearekin eta Moni-
ca Naranjorekin), La M.O.D.A.,
Alfred, Go!azen, Ender eta Fu-
nambulistak izango dira.

MUSIKAZ GOZATZEKO
EMANALDI UGARI
Musika estilo eta joera ugaritako ehun emanaldi baino gehiago izango
dira Bilboko Aste Nagusian, hiriko hainbat tokitan. 

Europa parkean orduerdi gero-
go hasiko dira emanaldiak. Abuz-
tuaren 21ean, Huntza eta Revolta
Permanent taldeek joko dute, eta
hurrengo egunetan izango dira
Astenagusidance Maxima FM
saioa, eta Adi Bilbao, Megastar eta
Pedro Capo.

Plaza Barrian, munduko musi-
kez gozatu ahal izango da.
23:30ean hasiko dira emanaldiak.
Besteak beste, Flor del Fango tal-
de frantziarra ariko da gaur, Los
Que No Escarmientan taldea eta
Caco Senante bihar, 28. Bilbo
Reggae Splash jaialdia egingo da
hilaren 21an Linval Thompson &
Strong Like Samson Band taldea-
rekin, The Etta James Experience
taldea ariko da hilaren 23an, eta,
biharamunean, Xabi Aburruza-
gak hainbat lagunekin joko du.

DANTZALDIAK 
ETA BILBAINADAK
Aurten, Aste Nagusiko dantzal-
diak Plaza Biribilean izango dira,
20:00etan eta 23:15ean. Besteak
beste, Show Revelacion taldeak
joko du gaur, Luhartz taldeak
bihar, eta Aiko eta Oxabi taldeek
hilaren 23an.
Bilbainadak, berriz, Kasilda

Iturrizar parkean entzungo dira
eguerdian, lau talde hauen esku-
tik: Los Chimberos, Los 5 Bilbai-
nos, Los Txikis eta Gau Pasa. Toki
berean, guatekeak izango dira
21:00etan. Egunero, DJ Luis Car-
los del Pozo hasiko da, eta, ondo-
ren, artista eta talde bat ariko da.
Besteak beste: Celia Flores, Asier
Bilbao eta La Carroceria.
Bestalde, Bilboko Udal Musika

Banda Areatzako kioskoan joko
du Aste Nagusiko eguerdietan.
Abuztuaren 23an, Martin Arizti-
muño eta Jon Gaminde gaiteroak
ariko dira gonbidatu gisa.

VI b Bilboko Aste Nagusia BERRIA
Larunbata, 2019ko abuztuaren 17a

Bilboko Udal Musika Bandak Areatzako kioskoan joko du Aste Nagusiko
eguerdietan.JUNE PRIETO / FOKU



Gizakunde elizan ere egunero
emanaldiak egingo dira,
20:30ean. Gaur, Anne Landa eta
David Antich ariko dira, et,a hu-
rrengo egunetan, Trio Miller, Easo
Gazte Abesbatza, Gabriel Ureña
Arteus orkestrarekin eta Lyoco
Ensemble, besteak beste.

Gazteek atsegin dituzten rock,
metal, rap eta beste hainbat doinu
Bilborock aretoan entzungo dira,
20:00etan hasita. Gaur Incursed
eta Voltium taldeak ariko dira,
bihar Pomeray eta Colajets, eta
hurrengo egunetan, besteak bes-
te, Endika Sangroniz, las Sexpea-
res, Desira, General Lee eta Brin-
gas taldeak. 

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.bilbao-astenagusia.
eus
www.bilbokokonpartsak.
eus
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Niña Coyote eta Chico Tornado abuztuaren 22an ariko dira Algara konpartsaren txokoan, Bailen kalean.JOSETXO PEREZ

Huntza taldeak abuztuaren 21ean joko du Europa parkean.A.CANELLADA / FOKU

Azkenik, Bilboko konpartsek
prestatuko dituzten txosnetan eta
txokoetan ere musika emanaldi
ugari egongo dira jaietan. Esatera-
ko, aurtengo Aste Nagusian  25 ur-
te beteko dituen Algara konpar-
tsaren txokoan, Bailen kalean,
Anje Duhalde, Joseba Irazoki, Li-
sabo, Niña Coyote eta Chico Tor-
nado, eta beste hainbat talde ariko
dira 



Z erua kolore
ugariz jantziko
da Bilboko Aste
Nagusiko gaue-
tan, su festa
i ku sga r r i ak

izango baitira 29. Bilbo Hiria Su
Artifizialen Nazioarteko Lehiake-
tan. Lehiaketan parte hartuko
duten su etxeek abuztuaren 17tik
23ra aurkeztuko dituzte beren
ikuskizunak, 22:30ean.
Erresuma Batuko, Portugalgo,

Frantziako Estatuko, Espainiako
Estatuko, Herrialde Katalanetako
eta Galiziako zenbait su etxe eza-
gunek parte hartuko dute lehia-
ketan. Lehenengo egunean, Vul-
cano Pirotecnia su etxea ariko da,
eta hurrengo egunetan, hurrenez
hurren, Brezac Artificies, Caballer
FX, Fully Fused Fireworks, Piro-
tecnia Zaragozana, Macedos Piro-
tecnia eta Pirotecnia Xaraiva. 
Halaber, Abuztuaren 24an, As-

tondoa su etxe bizkaitarrak era-
kusketa moduan aurkeztuko du
bere ikuskizuna, ordu berean,
lehiaketatik kanpo.
Su festak herritarrek gehien es-

timatzen duten Bilboko Aste Na-
gusiko ekitaldietako bat da, au-
rreko urteetan, batez beste,
100.000 ikusle baino gehiago

egon baitira gauero su festei begi-
ra, Bilboko Udalak jakinarazi
duenez.
Su festak ikusteko, itsasadarre-

ko ezkerreko bazterrean egoteko
gomendioa eman die herritarrei,
Nafarroa kaletik Uribitarte pasea-
lekura, «hori baita su artifizialak
ondoen ikusteko gunea».

IKUSLEEN SARIA
Lehiaketako epaimahaiak Bilbo-
ko Aste Nagusiaren azken egune-
an jakinaraziko du nor den ira-
bazlea, abuztuaren 25ean, baina
ikusleek beren iritzia ere eman
dezakete, Ikusleen Sarian parte
hartuz, eta, gainera, lehiaketaren
babesleen sari bat eskuratzeko
aukera izango dute.
Izan ere, Bilboko Udala, herri-

tarren parte hartze bidezko siste-
ma sustatzeko helburuari eutsiz,
29. Bilbo Hiria Su Artifizialen
Lehiaketan parte hartzeko auke-
ra ematen die herritarrei, ikuski-
zunik gogokoenari botoa ema-
nez. Horrela, herritarrek euren
botoa igorri ahal izango dute Bil-
bao Aste Nagusia 2019 sakelako
telefonorako aplikazioaren bidez.
AppStore eta Google Play plata-
forma digitaletatik jaitsi daiteke
aplikazio hori.

SU FESTA
IKUSGARRIAK
Bilbo Hiria Su Artifizialen Nazioarteko
Lehiaketa abuztuaren 17tik 23ra izango da.  

Astondoa su etxeak abuztuaren 24an aurkeztuko du ikuskizun bat, lehiaketatik kanpo.MARISOL RAMIREZ / FOKU
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