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Ez hiru, ez lau, baizik eta bi; 
hotz da, eta ez du hotzik. Zer ote?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Dantzatu,
biziberritzeko
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Zorionak, Aiur Van Aert.
8 urte bete dituzu. Segi gozatzen!

Uztailaren 22an,

Balea gelako

Mattin
Oiartzunek
urteak bete zituen.

Gu oporretan

gaude, baino

ospatzeko elkartu

ginen, eta xarmanki

pasatu.

ANITZ URTEZ,

MATTIN!!!

Segi gurekin urteak

betetzen.

Argazkian Mattin

dago; animaliak

pilaka maite ditu!!!!

Balea gela

ZORiON AGURRAK
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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.

Paul Jaurrieta

Karl Escudero

Paula Albizu
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ZU ERE ARTiSTA

Kaixo guztioi!

Donostiako

Ekintza

ikastolako

ikasleek

marrazki pila bat

bidali zizkiguten

maiatzeko

zozketarako. Mila

esker guztioi:

artista hutsak

zarete! Hona

hemen marrazki

batzuk. Sara Oliveira

Iñigo Mattino Alan Perez

Lukas Zubillaga

Uritze Pascual

Irene Garcia Cuevos
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ERREPORTAJEA ‘Gora bihotzak’ ikuskizuna

Z
enbat dantza utzi ditu-
gu bidean azken garai
hauetan? Eta zenbat
musu eman gabe? Zen-
bat besarkada sentitu
gabe?»; galdera horie-

tatik abiatuta ondu du Eidabe antzer-
ki taldeak Gora bihotzak ikuskizuna.
Ordubetez, kezkak albo batera utzi,
eta festa giroan murgiltzen dute
ikuslea, ikuskizun koloretsuan. 

Birjinia Lara Eidabeko komunikazio
arduradunak azaldu du nola bururatu
zitzaien ikuskizuna sortzea: «Bi urte
arraro pasatu ditugunez, bildu ginen
eta esan genuen: «Egin behar dugu
ikuskizun bat dantzatzeko, ondo pa-
satzeko, besarkatzeko... hain justu
ere, bi urte hauetan egin ez duguna
egiteko». Horretarako, haien gustuko
abestiak hartu, eta koreografiak sor-
tu zituzten, plaza dantzan jartzeko:
«Azken finean, ikuskizun musikala da,
koreografia asko daude, taldekoak
oso dantzari trebeak dira, eta plaza
dantzan jartzen saiatzen dira».

Eidaberen ohiko estiloari jarraituz,
publikoaren inplikazioa eta parte har-
tzea bilatzen dute: «Aktore dantza-
riak jaisten dira behera, publikoarekin

egiten dituzte kalejira pare bat, ba-
loiak ateratzen ditugu umeek jolaste-
ko, eta gero daude koreografia ba-
tzuk klaseak balira bezala irakasten
dituztenak, eszenatokitik».

Haurrek segituan erantzuten dute-
la azaldu du Larak; gurasoei, ordea,
gehiago kostatzen zaie: «Umeak ohi-
tuta daude, berehala harrapatzen di-
tuzte koreografiak, eta oso ondo egi-
ten dute. Guri [helduei] asko kosta-
tzen zaigu; gurasoekin izaten dugu
erronka, Euskal Herrian barraren alde-
koak gara...». Ez dutenez nahi guraso-
ek haurrak plazan utzi eta alde egi-
tea, haientzako moduko ikuskizuna
sortzen ahalegindu dira: «Eidaben ai-
sialdi partekatu baten alde egiten
dugu. Zuk ondo pasatzen baduzu eta
umeak ikusten badu zuk ere ondo pa-
satzen duzula, bizipenak eta istorio-
ak banatzen dira».

Musika da gurasoak geratzera ani-
matzeko amua. Hamabost bat abesti
erabiltzen dituzte, «dantzagarriak»
denak: popa, rocka, folka... Gehienak
euskaraz dira, baina badago gaztela-
niazko edo ingelesezko baten bat
ere. Esate baterako, ETSren, Ruper
Ordorikaren, Bulegoren eta Rigoberta

Dantza, besarkadak, musuak eta kantak
goraipatzen ditu Eidabe antzerki taldearen ‘Gora
bihotzak’ ikuskizunak. Pandemiagatik bi urtez
egin ahal izan ez diren ekintzak berreskuratu, 
eta bizitza ospatzeko dei egin nahi dute.

Bizitzari
kantu bat

ARGAZKIAK: ANDONI CANELLADA / FOKU
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Bandiniren doinuak dituzte dantza-
gai. Gurasoak gozatzen ikusi, eta hau-
rrak aho bete hortz geratzen direla
azaldu du Larak: «Gurasoak inplika-
tzea lortzen dugunean, haurrak zur
eta lur geratzen dira: ‘Ni baino hobeto
ari da pasatzen!’, pentsatzen dute». 

Aldarrikatuz, ospatu

Dantzaz gain, ordea, aldarrikapenak
egiteko ere baliatzen dituzte ikuski-
zunak, Larak adierazi duenez: «Alde
batetik, zaintza aldarrikatzen dugu,
eta, bestetik, aldarrikatzen dugu ba-
koitzak nahi duena nahi duen bezala
maitatu behar duela. Azken finean,
bizitzari kantu bat da, eta izena ere
horregatik jarri diogu Gora bihotzak!».

Euskal Eskola Publikoaren jaian
aurkeztu zuten ikuskizuna, ekainaren
5ean, Bastidan (Araba); «sekulakoa»
izan zela esan du Larak: «Jende pila
bat egon zen, guraso gazte pila bat,
eta dena eman zuten». Hainbat saio
egin dituzte ordutik; «oso pozik» dau-
de jasotako erantzunarekin. 

Ikuskizunerako propio sortutako
abestiarekin ixten dute saio bakoi-
tza, eta, hain zuzen, ikuskizunaren
izen bera du: Gora bihotzak. «Inun
abeslariak egin du, eta hori da gure
ereserkia; koreografia batekin, ume
guztiak dantzan jartzen ditugu», azal-
du du. Azken batean, dantzatuz bizi-
tza ospatzeko ikuskizuna da Gora

bihotzak, eta horretan jarraituko
dute, herriz herri eta plazaz plaza.

EMANALDIAK
d Gaur: Itzulbaltzeta (Getxo, Bizkaia)
d Abuztuak 12: Bastida (Araba)
d Abuztuak 16: Burlata (Iruñea, Na-
farroa)
d Abuztuak 21: Bilbo
d Abuztuak 27: Laudio (Araba)

FITXA
d Dantzariak: Leire Sanjurjo, Ira-
txe Bilbao, Aitzol Iraola eta Iñigo Cruz
d Iraupena: ordubete
d ‘Gora bihotzak’ kanta: Inun
d Bertsoa: Xabier Paya
d Jantziak: La Rueca eta Eidabe
d Diseinua: BLK Komunikazioa
d Ekoizpena: Eidabe



2. 
Margotu eta asmatu. Eidabe antzerki taldekoak
ikuskizunaren azala prestatzen ari dira. Zer marraztu duten jakiteko,
margotu laukiak zehaztutako kolorez.
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DENBORA-PASAK

3. 
Hizki salda. Gonbidatu bereziak dituela eta, salda
berezia prestatu du Graxianak. Lapikoko hitzak
ezkutatu ditu hizkien artean. Bilatu!

1.
Zer dago
sobran?
Ikuskizuneko arropa
prestatzen ari da Leire
Sanjurjo dantzaria.
Elementu bakoitzak
bere lekua du motxilan.
Bada behar den
lekuan jarri ez
duen zerbait.
Zer? 

Morea1 Arrosa2 Berde argia3 Berde iluna4

Urdin iluna5 Urdin argia6 Gorria7 Laranja8 Zuria9
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A Z B G B E U E O G
Z O L D I Z M L S M
Z R R P H T S K U D
A I O G O I G S I A
R T B O T L I R U N
N X I R Z K L O I T
T A L A A R H I A Z
Z R O A K A I Z N A
B E S A R K A D A E
L K I M X T J R G N
D E L U Y U E T O M
I T G G U N S Z S G
S A G I C M E I Z D
T T O N K J M U S U
A N T Z E R K I A I
X T B A I E R L M Y
H V X S R K K A A O
E I D A B E P E I A

gora

bihotzak

eidabe

antzerkia

musika

dantza

musu

besarkada

Erantzunak: 1.-Zuhaitza.

‘Azken dantza’ 
Neska batek Braulia ezagutu du, erregina
amerikarra, eta txundituta geratu da haren
dantza amaigabea ikustean. Hura bezala-
koa izan nahi luke, hura bezala dantzatu.
Ezin du, ordea: entzumenik gabe jaio zen,
eta ezin dio doinuari jarraitu. Orduan, alde
egin du handik. Halako batean, txotxongilo-

lari batekin topo egin du, eta hark lagunduko dio dantzatzeko amets
hori gauzatzen.

Katrin Pereda eta Itziar Reparaz 
Argitaletxea: Erein.

‘Dantzariak falta dira’ 
Kale Nagusian zalaparta da nagusi gaur: Prima
Pavlovak eta bere dantza eskolak lehen ema-
naldia eman behar dute. Baina…, non daude
protagonistak? Sartu, eta lagunduko al diogu
aztarnaren bat topatzen?

Kate Hindley
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Kaka dantzaria’ 
Dantzan egin nahi zuen kaka zati baten
istorioa. Bere ametsa bete nahi du:
antzoki batean dantzan egin jende guz-
tiaren aurrean. Istorio honen atzean
hazkunde pertsonalarekin lotura duten

mezuak aurkituko ditu irakurleak, umeentzat zein nagusiarentzat
aproposak direnak.

Bego Goitia
Argitaletxea: Autoedizioa. 

‘Urtaroen erritmoan
dantzan’ 
Bidaia orrialdeetatik zehar, urtaroen erritmoan,
udan, udaberrian, udazkenean eta neguan zer
egiten den ikusteko, eta urtaroei lotutako ele-
mentu batzuk ezagutzeko. Eta, edozein urtaro-
tan, onena lagunekin gozatzea da. 

Claudia Bielinsky
Argitaletxea: Ibaizabal. 

AZOKA
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ZILARTXO

K
aioak galdera
errepikatu zion:
–Non dituzu aita eta
ama?

Zilartxok oraindik ez zekien
hitz egiten, eta gur-gur-gur
erantzun zion.

Beste kaio batzuk inguratu
ziren orduan. Eta haietako batek
esan zuen:

–Hara! Zizare pottolo bat!
Eta hozka egin nahi izan zion,

jateko. Baina kaio salbatzaileak
aurre egin zion.

–Ez ukitu! Nik salbatu dut! Eta,
gainera, ez da zizarea,
gorilakumea da. Ez al duzu
ikusten?

–Ba ez. Ez ditut betaurrekoak

jantzi. Eta, gainera, goseak nago-
enean, itsutu egiten naiz. Eta,
gainera, zizare edo gorilakume,
ttottolo-pottolo hori ez da
zurea. Eta, gainera, denona da.

Ikusirik gauzak zail jartzen ari
zirela, kaio salbatzaileak gorila-
kumea mokoan hartu, eta ospa
egin zuen handik. Beste kaioek
oihu egin zioten:

–Ez jarri horrela, aizu! Txantxa
bat zen! Ez diogu ezer egingo!

Baina kaio salbatzailea ez zen
fidatzen, eta hondartzatik irten
eta zuhaitz batek adarren arte-
an ezkutatu zen gorilakumeare-
kin.

–Eta orain, zer? –galdetu zion
kaioak Zilartxori.

Testua: Juan Kruz Igerabide Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zilartxo kaioen artean

Bi aste barru jarraituko du... 

–Gur-gur-gur –erantzun zion
gorilakumeak.

–Ederki gaude. Non ote dira
zure gurasoak?

Hantxe egon zen kaioa
gorilakumearekin zuhaitzean,
pentsakor, zer egingo, zer egingo.


