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Zutik egiten dut lan, zutik hartzen dut atseden; 
garbi utziko dut zorua, igarriz gero nor naizen. Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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Orkestra baten

abenturak
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Gure gelako Ekhik urteak bete zituen joan den martxoaren 20an. Igandea izaki, gosaria aitzinako ortziralean ekarri

zigun, eta gustura jan genuen! Guk eskulan polit batzuk oparitu genizkion, eta gelan denen artean ikusten aritu ginen.

Balea gelako guzien partez, «aunitz urtez, Ekhi!!!» erran nahi diogu.

ZORiON AGURRAK
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Eta ADI!
Maiatzaren 28an

,

MANTANGORRIren

urtebetetzea iza
ngo da,

1.000. zenbakia

argitaratuko bai
tu!

Zerbait berezia

prestatzen ari ga
ra, eta

zozketa handi ba
t ere

egingo dugu. Ber
az, hasi

pentsatzen zer 

marrazki egingo du
zuen

MANTANGORRI zorion
tzeko!

1.000

Kaixo, MANTANGORRIren zaleok! Zer moduz zaudete? Denbora pixka bat pasatu da Pirritx, Porrotx eta Marimototsen

CD-liburua zozkatzeko marrazkiak bidali zenizkigutenetik, baina ondo gordeta dauzkagu, zuei erakusteko! Datozen

zozketetan parte hartzeko, animatu zuek ere zuen marrazkiak mantangorri@berria.eus helbidera bidaltzera!

ZOZKETA

Kaixo, MANTANGORRIren

zaleok! Gogoan al duzue

duela hilabete inguru

Bizipoza 2
CD/DVD-aren berri

eman genizuela? Bada,

lau ale oparitu dizkigute

Bizipoza egitasmoko

lagunek, zuen artean
banatzeko! Zozketan
parte hartu nahi baduzue,

bidali marrazki bat

apirilaren 5a baino

lehen, zuentzat BIZIPOZA

zer den esanez.

Zorte on denei!



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.

2. hiruhilabete honetan Orioko Zaragueta IPI Ikastetxean IKE JOLASAK lantzen aritu gara jolas garaietan.

Mahai jolasak abiapuntu harturik, euskararen erabilera sustatzea izaten da helburu nagusia. Oso ondo igaro dute.
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ZU ERE ARTiSTA

Kaixo, lagunok! Lasarte-Oriako
Landaberri ikastolako 3 urteko
artista txikiek egindako lan hauek

bidaltzen dizkizuet. Ea gustuko dituzuen!
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ERREPORTAJEA ‘Orkestra lurtarra’ filmaren estreinaldia

MANU

Manu erratz jolea da, bere ins-

trumentu bereziarekin musi-

kan hegan egin nahi duen

bihotz oneko mu-

tila. Ausarta eta

baikorra da, ozto-

po guztiak gaindi-

tzeko prest da-

goen ameslaria.

KROKANTI

Krokanti hamaika izozki zapo-

reren atzean ezkutatzen den

abeslari lirikoa da. Bere bibote

handiak serio itxura ematen

dion arren, ahoa ireki ahala ain-

gerua dirudi. Familia utzi eta

abenturan joatea erabaki du.

ALDIKA

Kontrabaxua lagun min duen

neska kaskagorria da Aldika,

maitabera eta sentikorra. Ar-

gia da, eta inguruan gertatzen

denari adi-adi behatzen dio.

OSOKI

Perkusionista da Osoki, Manu-

ren lagun mina. Bere gorputz

txikiaren barruan, geldirik

egon ezin duen artista handi

bat atera nahian dabil. Agerto-

kiari beldurra dio, baina, asko

pentsatu gabe, aurrera egiten

du beti. Osoki kexatia da oso,

nahiz eta denek asko maite

duten.

PERFUMETTI
ANAIAK

Txukun-txukun doaz beti Per-

fumeti anaiak. Usain goxoa eta

garbitasuna ezinbestekotzat

dituzte doazen lekura doazela.

Zirkuko musikariak izandako-

ak, Presidente ahuntzarekin

noraezean doaz ametsak be-

tetzeko helburu argiarekin.

Eroak
Harkaitz Canoren
‘Orkestra lurtarra’ liburua
oinarri duen filma zinema
aretoetan estreinatuko
da ostiralean. Orkestra
«zoro» baten istorioa
kontatzen du, eta
musika eta abentura dira
istorioaren ardatzak.

FITXA
dIzenburua:

‘Orkestra lurtarra’.

dIraupena: 70

minutu.

dZuzendariak:

Imanol ZinkunegI

eta Joseba Ponce.

dGidoia: Harkaitz

Cano eta Eneko

Olasagasti.

dEkoiztetxea:

Lotura Films eta

Jarraituz Filmak

AIE.

dMusika: Joseba

Ponce.

LOTURA FILMS
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B
adira bide luzea egi-
ten duten istorioak;
horietako bat da Har-
kaitz CanorenOrkes-
tra Lurtarra. MANTANGO-
RRIren orrialdeetan ar-

gitaratu zuen istorioa ipuin gisa,
atalka, Jokin Mitxelenaren ilustrazio-
ekin. Ondoren, Elkarrek liburua argita-
ratu zuen, eta, horri esker, Euskaraz-
ko Gazte Literaturako Euskadi Saria
irabazi zuen. Gerora, gaztelaniara eta
galizierara itzuli zuten. Hurrengo gel-
tokia, berriz, pantaila handia izango
da: ostiralean estreinatuko dute fil-
ma zinemetan.

Orkestra baten abenturak ditu fil-
mak hizpide, eta Manu da protagonis-
ta: musikaria da, erratza jotzen du,

eta txora-txora eginda dago Stella
Panini piano jolearekin. Hark Salegi
izeneko managerra ezagutzen du,
eta, Panini ezagutzeko, daukan guz-
tia saldu eta orkestra bat sortzea
proposatzen dio. Manuk orkestra bat
sortuko du, eta Euskal Herritik New
Yorkerako (AEB) bidea egingo dute el-
karrekin. Bidaia horretako bizipenak
dira filmaren oinarria, eta «oso istorio
zoroa» da, Miren Berasategi filmaren
ekoizlearen hitzetan. 

Pertsonaiek ematen diote zoro
kutsua filmari, Berasategiren arabe-
ra: «Orkestrako kide bakoitzak ba-
dauka ezaugarri konkretu bat, eta
nahiko arraroak dira». Arraroak izana-
gatik, ordea, «gizartearen ispilu» dire-
la azaldu du: «Ezagututakoan ematen
dute estralurtarrak direla, baina gero
oso lurtarrak dira; pasatzen zaizkien
gauzak guztioi pasatzen zaizkigu».

Arrakastaz hitz egiten da, adibi-

dez, eta azaldu du musikari asko
«oso identifikatuta» sentitzen direla
hainbat egoerarekin: «Ikusten da
arrakasta lortzeko zenbat gorabehe-
ra pasatu behar dituen talde batek».
Arrakastaz gain, ordea, beldur esze-
nikoa, heriotza eta maitasuna ere
hizpide dituzte filmean, esate bate-
rako. Beti umorea ardatz hartuta: «Bi
hitz esan beharko banituzke filmaren
inguruan hura definitzeko, abentura
eta umorea izango lirateke».

Musikaren garrantzia

Normalean, filmetan, animazioetatik
abiatuta sortzen dute musika. Orain-
goan, ordea, prozesua desberdina
izan dela azaldu du: «Musika emanal-
dietan lehenengo musika sortu dugu,
eta horri egokitu diogu animazioa».

Gainera, papereko istorioa pantai-
lara eramatekoan, egokitu egin dute:

«Beste hizkuntza bat denez, badau-
de gauza batzuk liburuan modu pau-
satuago batean azaldu daitezkee-
nak, baina guk ekintzak eta abentu-
rak behar genituen, erritmoa behar
genuen». Pertsonaia berriren bat ere
txertatu dute, eta Harkaitz Canoren
eskuzabaltasuna eskertu du, aldake-
tak egiten uzteagatik: «Hala esan
digu hasieratik, liburua gauza bat
dela eta filma beste bat». 

Filma sortzeko egindako bidea lu-
zea izan da, baina gustura daude
emaitzarekin: «Polita izan da, gogorra
ere bai, baina oso ondo pasatu
dugu». Liburuak izandako ibilbidea
ikusita, «presio pixka bat» sentitzen
dutela onartu du Berasategik: «Ez da-
kigu Harkaitz Canori liburua guztiz
itxuraldatu diogun [barrez] edo ez,
baina presio hori beti daukazu». Hale-
re, irrikaz daude istorioak zinemaz zi-
nema bidea egiten jarrai dezan.

SALEGI

Luxua gehiegi gustatzen zaion

pertsonaia da Salegi, eta ho-

rrek askotan arriskuan jarri du.

Kontuz ibili behar da haren iru-

zur eta trikimailuekin, inguru-

koei iruzurra eginez nahi duena

lortzea baita bere espezialita-

tea.

STELLA

Musikaren izar honek behatzak

piano gainean jartzen dituene-

an denak zur eta lur geldi-

tzen dira. Bere piano uniber-

tsoan murgilduta bizi da, ingu-

ruan gertatzen den beste

denari arreta gutxi jarrita. Mai-

teminduta dago. Bere ametsak

maite ditu.

PRESIDENTE

Presidente hara eta hona dabi-

len ahuntz preziatua da. De-

nentzako beste taldekide bat.

Zein ongi bizi den gure presi-

dentea!

KIRIKI

Kiriki txori saltseroa da. Nahiz

eta isil-isilik egon, taldekide

garrantzitsua da, eta perku-

sionista bikaina. Oso-

kirekin bikote xele-

brea osatzen du.

AISHA

Manuk eta Aishak gau luze

asko partekatzen dituzte lane-

an. Baina ez lanean

soilik. Aisha Manuren

kontakizunetan mur-

gilduko da bere

abentura amesla-

riak ezagu-

tzeko.

k bezain lurtarrak

z

a
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DENBORA-PASAK

1. 
Kopiatu laukiz lauki. Salegi pertsonaia iruzur
eginda lortutako dirua kontatzen ari da. Irudia eredutzat
hartu, eta marraztu eta margotu hutsik
dagoen laukian. 

2. 
Buruari eragin. Asier eta
Jone matematikako ariketak egiten
ari dira. Jarri dagokion
eragiketa ikurra
hutsune bakoitzean.

11 7 2 =9

6 6 3 =39

9 3 4 =3
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Erantzunak: 2.-11+ 7 : 2 = 9; 6 x 6 + 3 = 39
eta 9+ 3 : 4 = 3. 

‘Pintto eta orkestra’ 
Pintto oso pozik dago! Gaur gauean, kontzer-
tu bikaina izango dute basoan. Baina non dira
musikariak? Prest zaude doinuz jositako ibi-
laldi bihurri bat egiteko? Orkestrako musika
tresnak (klarinetea, pianoa, biolina, kontraba-
xua, xilofonoa…) entzun eta ezagutzeko liburu
jolasgarria da, eta irakurtzeko istorio bat eta
16 doinu ditu entzungai. 

Magali Le Huche
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Orkestra lurtarra’ 
Orkestra bat sortu nahi du Manuk, eta bertan
joko duten lagunen bila abiatuko da: horrela
topatuko ditu Lurrinetti anaiak, bi t-rekin,
tronpeta jotzeaz gain Presidente izeneko
ahuntz bat dutenak, eskailera gainera igotzen
dena; Aldika izeneko biolin-jotzaile bat, aldika
besapeetan azkura izaten duena; Osoki deri-
tzan triangelu-jolea, bere tresna gainean pau-
satzen den kardantxilo eta guzti; Crocanti

izozki-saltzaile eta kontra-tenorea… Denen artean musikarik zoroena
eta zoragarriena sortuko dute, baita hainbat abentura bizi ere, umo-
rez eta irudimenez beteak.

Harkaitz Cano
Argitaletxea: Elkar.

‘Nire lagunen orkestra’ 
Martaren familiak musika tresnak saltzeko
denda bat du, eta haren lagunek dendara jo
dute, orkestra bat osatu nahi dutelako. Zer
musika tresna joko du Ilargik, hain alaia eta
dotorea izanik? Nork joko du pianoa? Eta nor
izango da orkestraren zuzendaria? Gozatu
istorioarekin, eta, aldi berean, ezagutu zein
den musika tresnen hotsa, liburuko orrialde
bakoitzean topatuko duzun botoia sakatuz.

Eliseo Garcia
Argitaletxea:Susaeta. 

‘Bremengo musikariak’ 
Baziren behin asto bat, txakur bat, katu bat eta
oilar bat, elkar ezagutu eta Bremengo hirira el-
karrekin joatea erabaki zutenak...

Natalia Colombo
Argitaletxea: Ikasmina. 

AZOKA

3. 
Labirintoa. Manu urduri
dago, ez duelako aurkitzen bere instrumentu
berezia, erratza. Lagunduko al diozu
hura bilatzen? 
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LUZIO 

L
uzio sasi-bideetan
abarkak katigatuta
dabilen bitartean,
Marijesus oin-ortozik

igarotzen da belar bustiaren
gainean: «uda berri on, amama!» 

Egunak argitu orduko abiatzen
zen basora, lehortu ondoren
atarian zintzilikatuko zituen
iratze-orriak biltzera: parte
txarrekoak uxatzeko… esaten
zuen. Ze parte txarreko?
samurtzen zuen Luziok;
inguruotan txoria besterik ez
zagon eta! Entzun orkestra,
Marijesus! zabaltzen zituen
besoak. Orduak egiten zituen
txapelean gerezi heldu-helduak
eta sorbaldetan ogi-apur sikuak

pilatuta, hantxe, enara-saldoren
bat bere gainean noiz
pausatuko. Ilunabarrean,
hegazti-orkestrak funtzioa
amaitzen zuenerako, prest-
prest izaten zuen hurrengo
emankizuna: zapoena. Pintura-
potoetan ekartzen zituen
errekatik, bere leihopean askatu
eta gau osoan kli-klu, kli-klu
kanta ziezaioten. Behiak kortan
marruka eta umeak andrearen
bularrean negarrez ari ziren
bitartean, kli-klu, kli-klu… Baserri
bat zuri-gris-beltzean, inguruan
zapo-argi okretxoak zituela. 

Egunen batean, kontzertu
batera eramango ditut aitita-
amamak eta piano-jolea

partitura zabaltzear dagoenean,
Luziok txapel-gaina basafruituz
beterik duela eta Marijesus oin-
ortozik dagoela konturatuko
naiz. 

Testua: Miren Amuriza Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Lau

Bi aste barru jarraituko du... 


