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Nire mingaina, igarle, zure paparrean;
nire korapiloa, igarle, zure eztarri-zuloan.

Ezetz igarri berehalakoan! Zer da?

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

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

Zazpi
hamarkada 
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8 badira jada... 8 URTE bete dituzu, 

Ekaitz ! ZORIONAK eta muxu handi bat maite

zaitugun guztion partez.

Urte askoan,

Haitz!
Ondo ospatu zure

urtebetetzea

herriko festetan!

Jarraitu beti

bezain jator!

Muxu bat

etxekoen

partez!
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ZORiON AGURRAK

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.

Kaixo guztioi! Zer

moduz hasi duzue

ikasturtea? Guk

oraindik gordeta

dauzkagu zuek

bidalitako marrazki

batzuk! Ikusi, ikusi,

nolako artistak diren

MANTANGORRI-ren

irakurleak!

Amaia Frechilla

Naroa Garin Markel Igartza

Katixa Arranbide
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70.
ZINEMALDIA

Ostiralean hasi eta irailaren
24ra arte izango da aurten
Donostiako Zinemaldia. 70.
aldia du jaialdiak, 1953an egin
baitzuten lehenengoz. Euskal
Herriko eta munduko hain-
bat aktore, zuzendari eta zi-
nema zale elkartuko dira Gi-
puzkoako hiriburuan, beste
urte batez. Euskal ekoizpe-
nen artean, Gelditasuna Ekai-
tzean; Black is beltza II: Ain-
hoa; Karpeta Urdinak, eta
Kepa Junkerari buruzko Ber-
piztu lanak izango dira.

1.

NON
EGINGO
DITUZTE
EMANALDIAK?

Kursaala izaten da jaialdiaren
erdigunea, baina Principe zi-
nema aretoetan, Antzoki Za-
harrean eta Viktoria Eugenia
Antzokian ere egiten dituzte
emanaldiak eta ekintzak.
Aurten, gainera, Belodromo-
an ere egingo dituzte ekital-
diak, bi urteren ondoren.
Besteak beste, ikasleentza-
ko proiekzioak izango dira: 
6 eta 11 urte bitarteko milaka
haurrek Terra Willy: Planeta
ezezaguna filma ikusiko
dute, euskarara bikoiztuta.

2.

Zinema alfonbra gorrian
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MUNDUARI ADI   DONOSTIAKO 70. ZINEMALDIA

3.  ZER EGONGO

DA IKUSGAI

EUSKARAZ

HAURRENTZAT?

Bost film egongo dira haurrentzat ikus-
gai aurtengo Zinemaldian: D’Ortagnan
eta hiru Mosketxakurrak, Oltxiak, Trash,
Tom eta Jerry eta Space Jam: aro be-
rria. Principe zinema aretoan egingo di-
tuzte emanaldiak.

4.  ZER DA

ZINEMIRA?

Donostiako Zinemaldiaren barruan,
euskal zinemari eskainitako saila da
Zinemira. 2009. urtean sortu zen, eus-
kal zinema indartzeko asmoz. Euskal
Zinemaren Gala ere egiten dute urtero,
eta bertan, besteak beste, Alberto
Gastesik zuzendutako Gelditasuna
ekaitzean filma estreinatuko dute.
Horrez gain, gala horretan banatzen
dute Zinemira saria, euskal zineman
nabarmendutako pertsonaia baten ibil-
bidea aitortzeko: iaz zendu zen Txema
Areizaga elektrikarien burua omenduko
dute aurten, zinemako teknikariek egi-
ten duten lana eskertzeko. 

5.  ZER DA EUSKAL

ZINEMAREN IRIZAR SARIA?

Berariazko epaimahai batek Euskal Zinemaren Irizar saria ema-
ten dio Donostia Zinemaldiko edozein sailetan mundu osorako
estreinatutako Euskal Herrian egindako ekoizpenik onenari. Aur-
ten, guztira, hamar film lehiatuko dira 20.000 euroko saria lor-
tzeko: Gelditasuna ekaitzean; Black is beltza II: Ainhoa;  Karpeta
urdinak; El vasco; Gesto; My Way Out; Kepa Junkerari buruzko
Berpiztu dokumentala; Suro; A los libros y a las mujeres canto
eta La consagración de la primavera.

6.  URREZKO MASKORRA:

NORK EGIN ZUEN?

Urrezko Maskorra da zinemaldian banatzen den saririk garran-
tzitsuena; urtero, Sail Ofizialeko filmik onenak jasotzen du. Le-
hen, maskor baten itxura zuen Zinemaldiaren ikurra den sariak.
2018an, ordea, Zinemaldiaren irudian hainbat aldaketa egin zi-
tuzten, eta, besteak beste, garaikurra itxuraldatu zuten, disei-
nu berri bat emanez: maskorraren ingerada du ikurrak, eta ba-
rrualdea hutsik dauka. Diseinua TGA estudioak sortu zuen, eta
Ayestaran bitxi dendako langileek egiten dituzte garaikurrak.
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‘Kalabaza
tripontzia’
Euskarazko animaziozko
lehen film luzea izan zen
Kalabaza tripontzia. Juan-
ba Berasategik zuzendu
zuen, 1985. urtean. Euska-
raz sortutako animazioan
mugarri bat izan zen. Os-
korri taldeak egin zuen fil-
meko soinu banda.

Flora Ofelia
Hofmann Lindahl
Iaz aktore onenaren saria
lortu zuen Donostiako
Zinemaldian, 16 urterekin.

BA AL DAKIZU?

13
Aurtengo Zinemaldirako
euskara hutsean edo hein

batean euskaraz
ekoitzitako filmak. 

8.  EUSKAL
HERRIKO
ZINEMA
JAIALDIAK

dZinegin (Hazparne, La-
purdi). Euskal Herriko Zinema
eta Dokumental ekoizpena aur-
kezteko festibala urriaren 20tik
23ra egingo dute. Hamargarren
urtea izango da, eta, ohi bezala,
euskara hutsezko filmak emango
dituzte.
d Euskal Zine Bilera (Lekei-
tio, Bizkaia). Urriaren 20tik
23ra egingo dute Euskal Zine Bile-
ra, Lekeition. Jaialdia euskara hu-
tsean ekoitzitako askotariko la-
nen erakusleihoa da, teknika, tra-
tamendu, genero, sorkuntza
prozesu eta gai desberdinak bil-
tzen dituelako. Aurten, 45. aldia
izango du.
d Fantasiazko eta Beldu-
rrezko Zinemaren astea
(Donostia). Urriaren 28tik aza-
roaren 4ra bitartean ospatuko da
jaialdia. Paul Urkijoren Irati filma
emango dute bertan Sitgesen
lehiatu ostean.
d Zinegoak (Bilbo). Otsailean
izaten da Gay-Lesbo-Trans Zine-
maren eta Arte Eszenikoen Bilbo-
ko Jaialdi Nazioartekoa. Datorren
urtean, otsailaren 27tik martxoa-
ren 6ra egingo dute. Gerora, jaial-
diko hainbat lan herrietara era-
maten dituzte. 
d Ikuspuntu Jaialdia
(Iruñea). Ikuspuntu Zinema Do-
kumentaleko Nazioarteko Jaial-
dia martxoaren 27tik apirilaren
1era egingo dute. Baluarte izaten
da jaialdiaren egoitza nagusia.

7.  ‘IMAJINATU
ZINEMALDIA’
ERAKUSKETA:

Donostiako Tabakaleran, Imajinatu Zinemaldia izeneko erakusketa jarri
dute, jaialdian lagundu duten pertsonak omentzeko, ikusleak batik
bat. Horretarako, Donostiako Zinemaldiaren 70 urteotako irudiak jarri
dituzte erakusketan, eta irailaren 24ra arte egongo dira ikusgai. Horrez
gain, Zinemaldia 1953an parte hartu zutenen edo lekuko izan zirenen
bila aritu da urtean zehar, urteurrena dela-eta, istorioak biltzeko.
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DENBORA-PASAK

Kopiatu laukiz lauki. Bittor
Kutsidazu bidea, Ixabel filmeko kartela
marrazten 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. 

8 4 2 = 16

13 2 9 =24

7 6 2 =21

1. 
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Erantzunak: 2-.8x4:2=16, 13+2+9=24, 7x6:2=21.

3. 
Labirintoa. Alain
Tasio filmaren bila dabil
etxean, gaur gauean ikusteko.
Lagunduko al diozu
bilatzen? 

‘Pintto eta zinema’ 
Pinttori izugarri gustatzen zaio zinema. Egun
batean, ametsetan, aktore bihurtuko da, eta
cowboyaren, superheroiaren eta izarretako
zaldunaren rolak jokatuko ditu. Magikoa da,
benetan, zinema! Entzun musika doinuak, eta
zinemaren munduan murgilduko zara zeu ere!

Magali Le Huche 
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Arazoak zinetokian’ 
Oihenart bere urtebetetzea ospatzen ari da
amarekin. Meriendaren ondoren, zinemara jo-
atea erabaki dute, eta egoera konplikatu egin-
go da. Oihenartek arazoak ditu; ama desager-
tu da, eta bakarrik dago zineman. Amak ere
arazoak ditu; Oihenart desagertu da, eta ha-
ren bila hasten da zineman… Zuk zer egingo ze-
nuke kasu horretan?

Ana Isabel Morales eta
Agurtzane Villate
Argitaletxea: Pamiela.

‘Nerbioi zinemako
misterioa’ 
San Joan gaua heldu da Nerbioiko ezker iba-
rrera, eta Dani, Irene eta Simon egunsentian
eraitsiko duten areto zahar batean sartu dira,
lekua azkeneko aldiz ikusi asmoz. Ustekabean,
antzinako film batetik sortua dirudien pertso-
naia bitxi batek fardel misteriotsu bat eman
die. Gaztetxoek, abenturazko filmetan bezala,
misio sekretu bat eraman beharko dute
aurrera zinemaren magia amaitu ez dadin.

Gaizka Arostegi eta Bruno Hidalgo
Argitaletxea: Elkar. 

‘Katta. Zinera’ 
Irati amonaren etxera doa gaua pasatzera.
Afalostean amona lo seko geratzen da, eta
neskatoak ez daki zer egin. Balkoira ateratzen
da amonaren Xixtrin katuarekin batera. Bat-
batean, klas! Balkoiko atea itxi egiten da...

Miren Agur Meabe
Argitaletxea: Elkar. 

AZOKA



Ezina ekinez
egina

JOSE ANGEL LOPETEGIA

MATERIALAK

d 20 zentimoko

txanpona.

d 50 zentimoko

txanpona.

d Arkatz bat.

d Orri bat.

d Guraizeak.

TEsperimentua: Ana Galarraga

E
giten ezinezkoa dirudien hori ez
da beti hala izaten. Gaur, itxuraz
ezinezkoa den ekintza horietako
bat egia bilakatzen saiatuko gara.

50 zentimoko txanpona sartuko dugu 20
zentimoko txanpon baten neurria duen
zulotik. Saiatu zuek ere, eta ea lortzen
duzuen!

Esperimentua 
bArkatzarekin 20 zentimoko txanponaren
silueta markatu orrian.
bGuraizeak erabiliz, zuloa moztuko dugu
txanponaren neurrira.

bOrria erditik tolestu. Zirkuluaren erdi er-
ditik.
b Tolestu berriro bi alboetatik.
bSartu 50 zentimo txanpona, eta ea zer
gertatzen den.

m a n t a n g o r r i
berria
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