2022 AISIALDIRAKO GiDA

ekaina

29/ asteazkena 16:30 -19:30 Kulturunean

BIGARREN ESKUKO AZOKA: POSTUA JARRI NAHI?

Irura Bizi elkarteak bigarren eskuko azoka antolatu nahi du.
Azokan postua jarri nahiko zenuke? Material gutxi izan arren,
animatu!
Interesa duenak idatzi
irurabizi@gmail.com
helbidera. Ondoren, interesa
dutenekin harremanetan
jarriko gara bigarren eskuko
azoka antolatzeko.
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

ZARATA-AUDIOGIDA

ZARATA proiektuak LGBTI+ kolektiboaren inguruan
kontzientzia sortzea du helburu. Museo batean aurki
daitekeen audiogida moduko bat da, baina kasu honetan
pisu nagusia entzumenak berak du, ez ikusmenak. Partaide
bakoitzak bere mugikorrarekin QR kode bat irakurtzen du
eta aurikularrak edota kaskoak erabiliz 45’ inguruko ibilbide
bat egingo du. Audio horretan LGBTI+ kolektiboaren parte
diren hamar euskal artisten ahotsak entzungo dira.
·	Euskaraz eta gaztelaniaz
· +18 urte
·	Norberak bere kaskoak edo aurikularrak ekartzea komeni da.
(Irura Moretuz elkarteak antolatuta)

30/

osteguna 19:00 Herri eskolako aretoan
DEATH-CAFE:
HERIOTZAZ ETA DOLUAZ
HITZ EGITEKO GUNEA

Arau eta lokarririk gabe heriotzaz hitzegiteko lekua.
Bihotzetik elkarteko kide batek bideratuko du.
·	Ele bitan
· + 16 urte
· Gonbidapena eskatzen du (gehienez 15eko taldea)
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

Uztailak 02/ larunbata San Migel plazan
UZTA GIRO festa-eguna

Herriko hainbat eragileren artean osatutako egun osoko
egitarau oparoa izango dugu (umeentzako jolas parekideak,
xare-partida, bertso-triki-poteoa, herri-bazkaria, DJ Bull eta
askoz ere gehiago…)
Xehetasunak aurrerago jakinaraziko ditugu, baina gorde
eguna zuen agendetan. Animatu!!! Ederki pasako dugu!!!
(Irura Bizi elkarteak sustatuta)
NOTA
Toda la información en castellano en
www.irura.eus o en la oficina de cultura

euskara

2022 GiDA
e kai n a

´NATURA´, 2023ko
egutegia osatzeko gaia
“IRURARRAK MUNDUAN” UDAKO POSTAL LEHIAKETA
Ekainaren 15etik irailaren 15era
Urrutiko bazterrak nahiz gertukoak, edozein dela ere zure
helmuga, euskara bidelagun ona izango duzu.
Zauden tokian zaudela, postaltxo bat hartu eta zer moduz
zabiltzan kontatuz bidali guri: euskaraz, noski!

Sariak:
14 urte azpikoentzat: Sendaviva Nafarroako Natur Parkerako
bi sarrera.
Gainerakoentzat: nekazalturismo batean gaua eta gosaria bi
lagunentzat.
Zozketa bidez aukeratuko ditugu postal-irabazleak! Zozketa
San Migel eguneko hamaiketakoan egingo da.
Baldintzak:
·	Euskaraz zerbait kontatzea.
· Bidali duzun lekuko zigilua izatea.
Edozein lekutakoa, Irurakoa izan ezik.
·	Ekainaren 15etik irailaren 15era bitarteko zigilua izatea.
· Pertsona bakoitzeko postal bat zenbatuko da.
· Bidaltzailearen datu hauek jarri beharko dira:
izen-abizenak, adina eta harremanetarako bidea
(telefonoa edo e-maila).
· Postalak bidaltzeko helbidea:
IRURA BIZI ELKARTEA
Kultura Bulegoa
Gazte eta Kulturunea
Pello Arrese Kalea, 1
20271 IRURA Gipuzkoa
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

castellano

AISIALDIRAKO

2023ko egutegia osatzeko argazki-lehiaketarako gaia
´NATURA´ izango da.
Urtero bezala, adin guztietako herritarrek parte hartu
ahal izango dute lehiaketan. Lanak aurkezteko epeak eta
lehiaketaren oinarriak aurrerago emango dira jakitera, baina
dagoeneko irurarrak argazkiak ateratzen eta prestatzen has
daitezke.
Gogoan izatekoak:
· Argazkiak koloretan eta
Irurako lekuren batean
ateratakoa izan behar du.
· Argazkiak formatu etzana
eta gutxieneko kalitatea
izan beharko du.
Animatu!!!! Ez utzi azkenerako!
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

EKAINAK 28, LGTBIQ+ PERTSONEN
ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA

ekainak 10
“suak harrotuz”

2022 AISIALDIRAKO GiDA

ekaina

03/ ostirala 18:00 Elizan

21/ asteartea 18:00 Herri eskolako aretoan

ONINTZA ABESBATZAREN EMANALDIA

ETXEKO KONTSUMOA TARIFA
ELEKTRIKO BERRIETARA
EGOKITZEN IKASTEKO SAIO
PRAKTIKOA

· Publiko guztia

05/ igandea 18:30 Frontoian
FRONTONA ANTZEZLAN
INTERAKTIBOA

Ezohiko ikuskizuna, herriko frontoia
bilakatzen da antzezleku. Balio
pedagogikoa duen sorkuntza da,
publikoari Euskal Herriko kultura
zabalean murgiltzeko aukera
eskaintzen diona.
Bi pilotari kantxan pilota-partida
jokatzen; kontrakantxan, epailea,
artekaria, esatariak..., partida 22 tantora izan arren, ikusleak
izango dira antzezlanaren protagonistak.

08,15, 22, 29 eta uztailak 6, 13,
20 eta 27asteazkenetan 19:00-20:00 San Migel plazan
TXAKUR JABE EREDUGARRI IZATEKO
FORMAZIO-SAIOAK

Txakurra eta jabeaz osaturiko zortzi bikotek txakurren
trebakuntzan espezializatutako Kangune zentroko aditu
baten laguntza jasoko dute.
Kale-heziketa izango da saio hauetako gai nagusia, txakurrek
eta jabeek, hiri-eremuan elkarbizitzen ikasteko.
Ikastaroa doakoa da eta parte hartzeko ekainaren 1a baino
lehen izena ematea beharrezkoa da
(ingurumena@irura.eus / 688 618 544). Plaza mugatuak.
·	Euskaraz
· Txakurra duten Irurako biztanleak

10/

ostirala 17:00
Irurako hiru berdegunetan (Plazatik gertu)
“SUAK HARROTUZ”
IBILBIDE ANTZEZTUA, SOLSTIZIOA, OHITURAK
ETA EMAKUMEEN LANA BALOREAN JARTZEKO

Hiru gune izango dituen ibilbidea, naturarekin bat egin,
behaketan trebatu eta gizakion, eta bereziki, emakumeen
jakintza eta gaitasunak ikusarazteko aitzakia da,
ahalduntzean naturarekiko konexio eta ezagutzak duen
garrantzia azpimarratuz.
·	Euskaraz
· Publiko familiarra
(10 urte azpikoak heldu batek lagundurik).
· Gonbidapena eskatzen du
· 45 minutuko txandak izango dira, txanda bakoitzean
gehienez 20 pertsona.

16/ osteguna 18:00 Kulturunean

ANTZERKI TAILERREKO IKASLEEN EMANALDIA
·	Euskaraz
· Publiko guztia

20/ astelehena 16:30 Herri eskolako aretoan
ODOL EMATEAK

Lagundu biziari, eman odola!
20 goizean 943007884 telefonora
deitu eta hitzordua eskatu beharko da.
(Irurako Odol Emaileen Elkarteak
antolatuta)

Energia Argitu programaren baitan,
etxeko kontsumoa tarifa elektriko
berrietara nola egokitu ikasteko
eta hortik abiatuz erabaki egokiak
hartzeko balio duen tailerra.
Tailer honetan parte hartu nahi
duten herritarrek, ekainaren
17a baino lehen izena ematea
beharrezkoa da. Horretarako, honako bideak erabil daitezke:
Posta elektronikoz argitu@gipuzkoa.eus
Telefonoz: 628-532-248
(astelehenetik ostiralera. Ordutegia 9:00-18:00)
Informazio osagarria: www.argitu.eus

21/ asteartea 18:30
Liburutegian
IRAKURLE TALDEA

Patxi Zubizarretaren “Eztia eta
ozpina” eleberriaz solastuko gara
oraingoan. Idazlea saioan izango da.
Anima zaitez!
·	Euskaraz
· Helduak
(Irakurle taldeak antolatuta)

23/ osteguna 19:00 Herrian zehar
LOATZO MUSIKA ESKOLAKO
TXISTULARIEN KALEJIRA

23/ osteguna 20:00

San Migel plazan
SAN JUAN BEZPERA

Barrikotea, sua piztea, Lats dantza
taldea eta Onintza abesbatza.
· Publiko guztia
· Oharra: Barrikoterako mahaiak
eta sagardoa Udalak jarriko ditu.

27 eta 28/ 16:30-19:00 Herri eskolako aretoan
OPIL ETA MUXILEN
BINETAK-ERAKUSKETA

Erakusketaren izena, Ozeano
Atlantikoaren alde bietan
erabiltzen ziren bi termino (Torta
Argentinan, Bollo Espainian)
mespretxagarriren elkartzetik
dator. Garai batean emakume
lesbianak diskriminatzeko balio
zuten eta haiek, aldarrikapen
gisa, bereak egin dituzte.
Emakume lesbianek
Latinoamerikan zein estatu
espainiarrean egunerokoan bizi
dituzten egoera surrealistak
umorez erakusten dituzten
hamar istorioekin osatutako erakusketa da.
Kolaboratzaileak: Gehitu, Mugen Gainetik, Gipuzkoako Foru
Aldundia eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
·	Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Moretuz elkarteak antolatuta)

27/ astelehena 19:30 Kulturunean
ESNATU NAIZ KABARETA

Duela 10 urtera arte bere
familiarekin baserrian bizi zen
Elurrek, Londresko The Pink
Flamingo klubean bere showa
du. Nola demontre lortu du
baserritar euskaldun honek trans
kolektiboko modako artista
izatea Londresen? Zer bizipen
izan ditu Elurrek azken 10 urte
hauetan? Eta zergatik da Beyoncé
guzti honen erruduna?
Esnatu Naiz antzerkia, dantza eta
musika nahasten dituen showa
da. Identitatea, giza-harremanak
eta sexualitatea ditu hizpide. Gizartean errotuta dauden
hainbat ohitura eta arau zalantzan jartzeaz gain, LGBTI+
komunitatearen eskubideen aldeko mezua zabaldu nahi du.
·	Euskaraz
· Gazte eta helduak

