Abendua

2020 AISIALDIRAKO GiDA

Abendua

2020 AISIALDIRAKO GiDA

31/ osteguna goizean Loatzon

AISIALDIRAKO

2020 GiDA

LOATZORA IGOERA

Publiko guztia
Covid-19a dela medio, aurten behin-behinean ez da
hamaiketakorik banatuko; beraz, norberak etxetik eraman
beharko du hamaiketakoa.
· (Irurako gazte asanbladak antolatua)

ABENDUA

4/

Urtarrilak
astelehena 19:00 Kulturunea
“Haize gorri bat ek”
ESTITXU

Publiko guztia
Gonbidapena eskatzen du

5/

Urtarrilak
asteartea 17:30 Iruran zehar
Errege Magoen KALEJIRA

Oharra: osasun egoera dela eta kalejira etxeetatik jarraitzea
eskatzen da, pilaketak ekiditeko.

Haurraren unibertso aberasgarria zuekin
konpartitzen, Irurako haurreskolan.

UNEORO IZEN EMATEKO AUKERAREKIN.
ETORRI GU EZAGUTZERA!
irura.irura@haurreskolak.eus / 943 69 33 11

OLENTZERO ETA
BERE LAGUNEN KALEJIRA

Abenduak 24

OHARRA
COVID-19aren inguruko oharrak www.irura.eus
webgunean aurkituko dituzue.
NOTA
Toda la información en castellano en
www.irura.eus o en la oficina de cultura

Abenduak 30
SUN MAGOA

Bat, 2, hiru…magia

euskara

castellano

Abendua

2020 AISIALDIRAKO GiDA

Abendua

2020 AISIALDIRAKO GiDA

Abendua

2020 AISIALDIRAKO GiDA

3/ osteguna Ikastola

21/ astelehena 17:30 Frontoian

24/osteguna 17:30 Iruran zehar

Irurako ikastolako ikasleak Euskararen
nazioarteko eguna ospatuko dute.
Horretarako hainbat ekintza prestatu
dituzte besteak beste, bertso saioa,
dantzak, pregoiaren irakurketa,…
· (Irurako ikastolak antolatuta)

Sarini zirko taldearen eskutik
· Testurik gabe
· Publiko guztiarentzat
· Gonbidapena eskatzen du

Oharra: osasun egoera dela eta kalejira etxeetatik jarraitzea
eskatzen da, pilaketak ekiditeko.
Etxeetan banatuko zaizkie goxoki poltsak, 10 urte artekoei.

EUSKARAREN EGUNA

9/ asteazkena 18:30 liburutegia
MAITASUN IRAKURKETAK

Laura Latorreren Polifonía amorosa liburuaz
solasteko elkartuko gara. Maitasun eredu
hegemonikotik kanpo dauden maitatzeko
beste modu batzuk ezagutuko ditugu eta
horien inguruan hausnartu.
· Liburua gaztelaniaz eta solasaldia
euskaraz
· +16 urte
· Kontaktua: irakurletaldeairura@gmail.com

14tik 24ra

TXORIAK TXORI!

OLENTZERO ETA BERE LAGUNEN KALEJIRA

22, 29, 30/ Goizez Ludotekan
Gabonak ludotekan
22: 2015-2016 / 2014
29: 2013 / 2012
30: 2011 / 2010
Izen ematea egongo da

23/ asteazkena 17:00 kulturunea

29/ asteartea 19:00 kulturunea

Kiliklon taldearen eskutik
· Euskaraz
· - 6 urte
· Aforoa betez gero, bigarren saio bat 18:30etan izango da
· 4 urtetik gorako haurrak bakarrik sartuko dira eta txikiagoak
guraso bakar batekin sartu ahal izango dira.
· Gonbidapena eskatzen du

Petti
Publiko guztia
· Gonbidapena eskatzen du

OLENTZERO KUTTUN

MANIPULAZIO ESTRATEGIAK

NON UTZI OLENTZERORENTZAKO GUTUNA?

Olentzerori gutuna bidali nahi badiozu, adi -adi ibili beharko
duzu. Ematen zaizkizun pista guztiek bere postontziraino
eraman zaitzakete.
· Euskaraz
· Familia-jolasa

18/asteazkena Liburutegian

30/ asteazkena 17:30 frontoian

Marrazki lehiaketa

Bakoitzak bere etxean egingo du marrazkia eta orriaren
atzealdean izen abizenak, ikasketa maila eta telefono zenbaki
bat jarri beharko ditu.
· Parte hartzaileak: HH eta LHko guztiak
· Aurkezteko epea: Abenduak 18
· Nora: Libuturegira
· Sari banaketa urtarrilaren 4an
· Eguzkitxoko jubilatuen elkarteak antolatuta

Bat, 2, hiru…magia!

24/osteguna goizean Iruran zehar
GABON KANTAK ABESTEN

Irurako ikastolako ikasle eta irakasleak kantuan aterako dira.
· (Irurako ikastolak antolatuta)

Sun magoaren eskutik
· Euskaraz
· Publiko guztia
· Gonbidapena
eskatzen du

