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Bizkaiko Foru Aldundiaren museo eta aretoetako jarduerez betetako urtea 
batu du katalogo honek. Erakusketak, bisitaldi gidatuak, mota guztietako 
gaiak jorratzen dituzten tailerrak, hitzaldiak edota produktuen dastaketa 
… Asko… eta gehiago. Askotariko jarduera-programa da, orrialde hauek 
kulturaz, ezagutzaz eta dibertsioz aberastu dituena.  
Gure helburua Bizkaiko kultur ondare aberatsa herritar guztiei hurbiltzea 
da, gurekin bizi zaretenoi nahiz bisitatzen gaituzuenoi. Katalogo honekin 
erakutsi nahi dizuegu zein oparo izan daitekeen tamaina txikiko baina 
kultura ugariko lurralde bat. Bertoko areto eta museoek Bizkaiko erakustokia 
izan nahi dute, hots, Bizkaia erakusteko tokia, zeina bizkaitarrez ari den, 
kondairak, elezaharrak, abestiak, ogibideak, ametsak eta bizipenak batzen 
dituen. Bizkaia gara. 
2023. urtean, Euskararen Etxeak ateak zabalduko ditu berriro, erakusketa 
berritu baten eskutik; Rekalde Aretoak aurrealdea Iparragirre kalerantz 
“biratuko” du, eta Ondare Aretoak artista ezagunen obrara hurbiltzeko 
aukera emango digu. Elkarrekin ospatuko ditugu Arrantzaleen Museoaren 
75 urteak, antzerki, joko eta mintzaldien bitartez. Euskal Herria Museoko 
palindromoen erakusketa originala bisitatuko dugu, Muñatones Gazteluko 
Erdi Aroko bizimoduaz ongi jabetuko gara, dastatze iruzkindunez gozatuko 
dugu Txakolin Museo-Txakolingunean edo arkeologo izango gara egun 
batez Arkeologi Museoan. Halaber, izugarri gozatuko dugu La Encartada 
fabrika-museoko makinak, ehun urtetik gorakoak, martxan ikusten, eta El 
Pobaleko Burdinolako gurpil eta gabiaren magiak aho zabalik utziko gaitu.  
Jarduera horiek guztiak ezagutza transmititzeko sortu dira eta, hortaz, goi-
mailako profesionalak izango dituzu bidelagun abentura horretan.  
Asko… eta gehiago gara. Askoz gehiago. Dena eta gehiago baita Bizkaiko 
Foru Aldundiaren museo eta aretoen eskutik eskaintzen dizuguna. 
Esperientzia paregabea, hurbila, interesgarria eta dibertigarria. 

INFORMAZIO GUZTIA HEMEN:
944 066 341 

bizkaikoa.hedapena@bizkaia.eus 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

 @BizkaiaKultura
 @OndareaBizkaia

Esperientzia bizitzera animatuko zara?
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Bizkaiko ondare arkeologikoa kontserbatzea, 
katalogatzea, ikertzea eta zabaltzea du helburu 
Arkeologi Museoak. 
2023an, ikerlanak sustatzen jarraituko dugu, 
ikertzaileei laguntza ematen, alegia; landa-
azterketetako material berriak sartzen eta, 
ondoren, edukiontzi aproposetan eta giro-
baldintza egokietan gordetzen. Ondare joria 
ezagutzera ematen da, erakusketa, hitzaldi, 
argitalpen eta hezkuntza-programen bidez.
Erakusketa iraunkorra Bizkaiko Historian 
zeharreko ibilbidea da. Bertan, museoko pieza 
berezienetako baten ondoan, Urbietako pezioa 
(XV. mendea), mugarri berriak jarri ditugu 
(egurrezko polea eta harrizko aingura).
Aurtengo aldi baterako erakusketa, Megalitoak, 
Euskal Herrian iraultza neolitikoaz egiten ari 
diren azken ikerketen emaitza ere bada.  

https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arkeologimuseoa
Mallona Galtzada 2, 48006 BILBAO

94 404 09 90
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

Twitter: arkeologimuseoa
Facebook: @arkeologimuseoa · Instagram: @arkeologimuseoa

ARKEOLOGI 
MUSEOA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
MEGALITOAK. Eremu sakratuak eta lurralde-erreferenteak.

Monumentu megalitikoei buruzko erakusketa iraunkorra da (gure lehen 
arkitekturak). Mendebaldeko Pirinioetan gertatu ziren aldaketen eta 
euskal mendietan izan zuten luzapenaren isla dira, emakume eta gizon 
taldeek natura menperatzen ikasi zutenean, eta, lehen aldiz, paisaia 
eraldatu zuten nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza ustiatuz eta 
lurraldea antolatuz. Aire zabaleko kokalekuak, laborantza-eremuak, 
abeltzaintza-eremuak, basoak eta, batez ere, monumentu megalitikoak 
ingurune natural batean ezarri ziren, gaur egun arkeologoek aztertzen 
dituzten aztarnak utziz.

Megalitoak erakusketa museoak berak ekoitzitakoa da.

Egiptorako espedizioen eta Euskal Herriko indusketen artean

BIBATek antolatutako erakusketak XIX. mendearen amaieratik XX. 
mendearen erdialdera Euskal Herritik Lurralde Santua eta Egipto 
ezagutzeko antolatu ziren espedizioak erakusten ditu, arkeologiarekiko 
eta antzinatasunekiko lilura piztuz. Apartekoenak Tutankhamonen hilobia 
aurkitu ondoren garatu ziren (1922). Garai hartan, Barandiaranek, 
Aranzadik eta Egurenek Euskal Herriko leizeak eta trikuharriak aztertu 
eta hondeatzeko lan zuhurrari ekin ziotela kontuan hartuz, erakusketa 
Arkeologi Museoan osatzen da, duela mende bateko arkeologia ulertzeko 
beste modu bat erakutsiz.

Arkeologia eta Arte garaikidea.

AntEspacio taldeak antolatutako arte garaikideari buruzko erakusketa, 
“Iturfest-en” kultura garaikideko jaialdiaren barruan. Jaialdiaren helburua 
Iturribide eta Prim kaleetako kultura-sarea sustatzea da, han baitago 
museoa. Aurten, Iván Gómez artistak bere lana museoko patioan 
erakutsiko du.

2023KO EKAINETIK 2024KO URTARRILERA

       URTARRILA - MAIATZA

  MARTXOA
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Museoa aztarnaz aztarna.

Arkeologi Museoaren bildumetako piezen erakusketa. Normalean 
erakusten ez diren piezak dira, aztertzeko eta kontserbatzeko biltegietan 
dauden dokumentu historikoak direlako:

 ► Lastarriko Aurpegi-bikoa (Barrika). 

 ► Elorriagako estela-aldarea (Lemoa).  

 ► Abittaga haitzuloko fusil karlista (Amoroto). 

 ► Santimamiñeko nekropoliaren aleak (Kortezubi). 

JARDUERAK   
Bisitaldi gidatuak 

Asteartetik ostiralera 17:00etan bisita gidatuak eskaintzen dira:

 ► Erakusketa iraunkorreko bisitak, diskurtso desberdinekin: “Ezagutu 
ezazu, ezagutu gaitzazu”, “Herri baten erroak”, “Museoa betaurreko 
lilekin”, “Bizkaiko emakume arkeologoak”, “Bizkaitarrak eta itsasoa”, 
“Mitoak hausten”, “Gurutzea museoko bildumetan”, eta “Historiaurreko 
artea”.

 ► Museoaren biltegi eta gune ezezagunetara bisita.
 ► Aldi baterako erakusketara bisitak.
 ► Taldeek eskatutako bisita ezberdinak. 

URTARRILA - APIRILA

APIRILA - UZTAILA

UZTAILA - URRIA

URRIA - URTARRILA 2024
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Hitzaldiak, biltzarrak eta mintegiak

Museoa jendarteko eta arkeologiako profesionalak elkartzen diren tokia 
da, baita eztabaida-foroa ere; beraz, gure zentroan tradizioa duten 
jarduera hauek programatu dira:

 ► “Arkeologia topaketak”.
 ► Zinemaldi arkeologikoko arratsaldeak:     
XXIII. Bidasoako Nazioarteko Zinemaldi    
Arkeologikoaren (FICAB) luzapena Bilbon.

Ibilbideak Museotik

Museoan ikusgai dauden pieza arkeologikoak dokumentu historiko 
bihurtzeko aukera ematen duten iraganeko zatiak eta hondakinak 
testuinguru arkeologikoetatik datoz. Horregatik, museotik kanpo hainbat 
irteera antolatu ditugu gure inguruko aztarnategi arkeologiko batzuk 
ezagutzeko.

 ► Arkeologi Museotik Muñatones Gaztelura.   
Aldi berean “Euskal Herriko Erdi Aroko gazteluak”  aldi baterako 
erakusketa eta Muñatones Gaztelua bisitatuko dira.

 ► Iruñako Oppidum-a (Tresponde, Araba) eta BIBAT.
 ► Erdi Aroko burdinolak eta kokalekuak    
Durangaldean: Bisitaldi gidatua El Pobaleko Burdinolarekin 
lankidetzan egindako bisita gidatua.

 ► Bisitaldia, Arkeologi Museotik,     
Galdamesko Arenazako kobazulora, “ICE AGE (Izotz Aroa) Museo eta 
aztarnategi arkeologikoen sarearen Eguna” dela eta.

 ► Bisitaldia, Arkeologi Museotik, martxan dagoen   
indusketa batera (Foruko herrixka erromatarra).

MAIATZA
AZAROA

IRAILAK 15-16

AZAROA

URTARRILA

UZTAILA

MAIATZA
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

3 eta 5 urte arteko umeentzako tailerrak.
Hilaren lehenengo larunbatetan; desberdinak, hiruhileko bakoitzean, 
bat. 

6 eta 12 urte arteko umeentzako tailerrak.
Igandero; hile bakoitzean tailer desberdinak,  eta hilabete bakoitzeko 
lehenengo igandean, gure tailer kuttuna: “Arkeologia egun batez”.

Arkeouda. 
Museoak antolatutako udalekuak. Astelehenetik ostiralera: ekainaren 
26tik uztailaren 14ra, eta abuztuaren 1etik 11ra. 

Kanpoko udalekuak.
Kanpoko udalekuei eskainitako tailerrak. Uztailaren 17tik 28ra, eta 
abuztuaren 16tik 24ra. 

Arkeogabonak. 
6 eta 12 urte bitartekoentzat arkeologiari eta museoei buruzko tailerrak. 
Abenduaren 26an, 27an, 28an, 29an eta 30ean.
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JARDUERA BEREZIAK 

Museoaren inaugurazioaren XIV. urteurrena

Arkeologiaren Europako Jardunaldiak

Santa Elena, arkeologoen zaindaria

Arkeologiaren Europako Jardunaldietan Bizkaian ikertzaile batzuek egin 
eta sustatutako proiektu arkeologiko batzuk aurkeztuko dira.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

ARGITALPENAK
Koadernoa: Aldi baterako erakusketaren katalogoa: Megalitoak. 

Arrolako Oppidumaren gidaliburua (Arratzu, Nabarniz).
            

APIRILAK 3

EKAINA

ABUZTUAK 18
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/santimamiñe
Basondo Auzoa, 48315 KORTEZUBI

94 465 16 57
santimamine@bizkaia.eus

Santimamiñeko koba, UNESCOk Gizateriaren 
Ondare izendatutakoa, munduko historiaurreko 
artearen funtsezko mugarria da. Jendearentzat 
itxita dago kontserbazio arrazoiengatik, eta 
gaur egun ataria bisita daiteke, duela 100 urte 
baino gehiago induskatzen hasi zen aztarnategi 
garrantzitsu batean haitzuloko lehen biztanleen 
aztarnak dauden tokia. Bisita amaitzeko, 
haitzuloko pinturen gelatxotik eta galeria 
sakonenetatik ibilbide birtuala egingo da.
2023an, atariko sarbideak eta argiztapena 
hobetu ondoren, abian dauden eta ondare 
arkeologikoaren musealizazio, hezkuntza eta 
hedapenarekin lotutako programa sendotuak 
garatzen jarraituko dugu
.

SANTIMAMIÑE
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Santimamiñe:        
Euskal kulturaren eta Europako kulturaren erreferente.  

Aldi baterako erakusketa, formatu handiko argazki-taulekin: 
Santimamiñeko baseliza kobarekin lotzen duen sarbidean zehar jarrita. 
Argazkien bitartez, 1918. urteaz geroztik koban egindako ikerketak 
nahiz lortutako materialak eta datuak ezagutuko dira (labar-pinturak, 
apaingarriak, tresnak, zeramikak,…).  QR kodeak dituzte argazkiek, 
horiek interpretatzeko nahiz bisita autogidatuak egiteko zentroa 
jendearentzat itxita badago ere.

JARDUERAK
Bisita gidatuak

Urte osoko egun guztietan daude bisita gidatuak, neguko astelehenetan 
izan ezik. Haien eskutik, Santimamiñeko baselizan dagoen kobaren 
erreplika birtuala ikusiko dugu, eta, ondoren, kobara joango gara, 
arkeologia-aztarnategia ikustera.  
Halaber, nazioarteko ekitaldietan edo bertako ospakizunetan bisita 
tematikoak antolatzen dira: 

 ► Historiaurreko emakumeak gaiari buruz. 

 ► Santimamiñeko itsas baliabideak gaiari buruz.

Hitzaldiak

Arkeologi Museoko megalitismoari buruzko aldi baterako erakusketa 
dela eta, hitzaldi bat antolatu da: “Neolitoa Santimamiñen”. Kobako 
indusketen zuzendari Juan Carlos López Quintanak emango du.

EKAINA - ABENDUA

EGUNERO

MARTXOAK 8, 11, 12

MARTXOAK 25, 26

ABENDUA
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Ibilbideak 

 ► Bisitaldia Galdamesko Arenazako kobazulora,   
Arkeologi Museoarekin elkarlanean, “ICE AGE (Izotz Aroa) Museo eta 
aztarnategi arkeologikoen sarearen Eguna” dela eta.

 ► Bisita Zestoako Ekainberrira (Gipuzkoa).    
Santimamiñe  nahiz Ekainberri Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako 
Nazio Batuen Erakundeak (UNESCO) Munduko Ondarearen 
ondasuntzat jo zituela ospatzeko, bisita hori antolatu da historiaurreko 
artea erakusteko bestelako modua ezagutzeko.

MusEkintza

“Ez da kasualitatea”: bat-bateko      
bertso-saio musikatua da. Emakume bertsolariek bat-batean botako 
dituzte bertsoak, gitarra, biolin zein saxo-doinuen gainean, gai-jartzaileak 
proposaturiko gaiei buruz.

UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Umeentzako tailerrak

5 eta 12 urte arteko umeen hezkuntzaren osagarri, tailerrak antolatzen 
dira hilero artearekin, historiaurrearekin eta ingurumenarekin zerikusia 
duten gaiak jorratzeko.

IRAILAK 15

AZAROAK 18

UZTAILAK 24
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Ipuin-kontalariak

 ► Abenduaren 16an, urtea amaitzeko,     
ipuin-kontalari batek kobari eta horren sekretuei buruzko istorio 
harrigarriak kontatuko ditu.

 ► Abenduaren 23an, Olentzero     
Santimamiñe koban: Olentzerok gidatuta, sua noiz eta nola aurkitu 
zen eta gizakientzat izan zuen garrantzia ezagutuko dugu.

JARDUERA BEREZIAK
Arkeologiaren Europako Jardunaldiak.

Kobaren eguna.

ICE AGE Museoen Sarearen eguna.

Gizadiaren Ondarearen eguna.

Egun horietan, adierazitako doako bisitak, bisita tematikoak, hitzaldiak 
edo ibilbideak antolatuko dira. Eta horien guztien artean, 1916an kobako 
pinturak aurkitu zirela gogorarazteko ekintzak azpimarratu behar dira:

 ► Historiaurreko teknika artistikoen erakustaldia,    
aditu baten eskutik.

 ► Musika- eta dantza-ikuskizuna.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

ARGITALPENAK
La guía de la Cueva de Santimamiñe    
/Santimamiñe Kobaren gidaliburua.

UZTAILAK 22

EKAINA

EKAINA

IRAILA

APIRILA

OTSAILA

UZTAILAK 22

ABENDUAK 16

ABENDUAK 23
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Bermeoko Portu Zaharraren gainean Ertzilla 
Dorre historikoa dago. 1943an Monumentu 
Nazional izendatu zuten, eta, 1948az geroztik, 
Arrantzaleen Museoaren aretoak aterpetzen di-
tuzte eraikinaren hormek.

Mundu osoan, euskal arrantzaleen esparrua, 
bizitza eta lana erakusteko museo bakanetako 
bat da hau. Bertan, haien bizitza eta ohiturak, 
gremio-erakundeak, ontziak eta arrantzarako 
eta arraina merkaturatzeko denboran zehar 
erabili dituzten teknikak deskribatzen dira. Eu-
zko Itsas Gudarostearen historia ere ezagutu 
dezakegu; bertako gune nagusia euskal arrant-
zaleek osatu zuten.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arrantzaleenmuseoa
Ertzilla Dorrea. Torronteroko Enparantza, 48370 BERMEO

946 881 171
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Facebook: @ArrantzaleenMuseoa · Instagram: @arrantzaleenmuseoa

ARRANTZALEEN 
MUSEOA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Museoaren azken solairuan aldi baterako erakusketak antolatzen dira, 
erakusketa iraunkorraren osagarri gisa, beti itsasoarekin, arrantzarekin 
edo Bermeorekin zerikusia duten gaiei buruz.

Izaro. Natura eta Historia. 

Erakusketa honen bitartez, Izaro uhartearen alderdi desberdinak 
ezagutzera eman nahi dira, bere hastapenetatik gaur egunera arte. 
Horretarako, askotariko piezez osatu da erakusketa, hala nola 
tailu eta irudi erlijiosoak, pieza arkeologikoak edo margolanak. 
Uharteko frantziskotarren komentuaren sorreraren 600. urteurrena 
da erakusketaren ardatz nagusia, eta bertan ikusgai daude uharteko 
komentuak iraun zuen 300 urteetan zehar gorde ziren pieza artistiko 
garrantzitsuenak.

Benito Barrueta Asteinza (1873-1953). Marrazkiak eta lan grafikoa

Margolari bermeotarra jaio zenetik 150 urte betetzen diren honetan, 
Barrueta Arte Elkartearekin elkarlanean antolatutako erakusketan 
Benito Barruetaren obra grafikoa erakutsiko da. Paperean egindako 
artelan eta liburu irudiztatu originalen bidez, artistaren ikuspegi 
desberdin eta zabalagoa izango dugu.

Bermeo Erdi Aroan.

Erakusketa honek Erdi Aroko Bermeori buruzko dokumentazio 
garrantzitsura hurbilduko gaitu. 

MARTXOAREN AMAIERARA ARTE

APIRILA - ABUZTUA

IRAILETIK AURRERA
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JARDUERAK
Bisitaldi gidatuak

Asteartetik ostiralera, urte guztian zehar, bisita gidatuak eskaintzen 
dira taldeentzat. Arrantzaleen eta beraien familien bizitza eta ohiturekin 
erlazioa duten gaietan sakondu eta historian zehar arraina harrapatu eta 
saltzeko erabili diren teknikak ezagutuz. Gidariek, talde motaren arabera 
azalpenak egokitzen dituzte.

UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Umeentzako tailerrak

5 eta 12 urte arteko umeentzat. Azarotik martxora, hilean igande 
batez, tailerrak egiten dira arrantzaleen bizitzarekin eta ogibidearekin 
zerikusia duten xehetasunak ezagutzeko. 

Tailerrak oporraldietan

Aste Santuan, udaldian eta Gabonetan, 5 eta 10 urte arteko umeek 
itsas munduarekin loturiko eskulanak eta jarduera dibertigarriak egiteko 
aukera izango dute. 
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JARDUERA BEREZIAK 
Arrantzaleen Museoaren 75. urteurrena. 

Egun hori ospatzeko, urtean zehar jarduera bereziak egingo dira:

 ► Hitzaldi-zikloa 
 ► Proiekzioak 
 ► Emanaldiak
 ► Lehiaketak
 ► Antzeztutako bisitak

Arrain Azoka.

1912ko galernaren urteurrena. 

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

ARGITALPENAK
Benito Barrueta. Marrazkiak: Erakusketaren katalogoa.

Argitalpen berezia Arrantzaleen Museoaren 75. urteurrena dela eta.

Erdi Aroko Bermeori buruzko katalogoa.

ABUZTUAK 18

MAIATZA
ABUZTUA
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa 
Allendesalazar 5, 48300 GERNIKA-LUMO

946255451 
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

Youtube: EHMuseoa · Twitter: EHMuseoa   
Facebook: @EHMGernika · Instagram: @ehmuseoa

Euskal Herria Museoak 1733ko Alegria Jauregi 
barrokoan du egoitza, Gernikako Arbolaren 
ondoan. 1937ko bonbardaketaren ondoren 
zutik dagoen eraikin historiko bakarretakoa da.
Bizkaiko Foru Aldundiak jauregia eta bere 
lorategia birgaitu eta Euskal Herria Museoa 
eta Europako Herrien Parkea bihurtu zituen 
1991ean.
Museoak hiru solairutan banatutako erakusketa 
du ikusgai. Euskal kultura eta herri honetako 
bilakaera historikoa ezagutzeko aukera 
paregabea eskaintzen digu XIX eta XX. 
mendeko artelan, maketa, dokumentu eta ikus-
entzunezkoen bitartez.
Euskal dantzak eta musika, herri kirolak, 
gastronomia, sinesmenak eta nola ez, euskaraz 
goza daiteke modu erakargarrian
.

EUSKAL 
HERRIA 

MUSEOA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Mairin Mitchell:        
Euskaldunen kronikari irlandarra.

1958an, Mairin Mitchellek Akurioren odisea eleberria argitaratu zuen 
Elkanoren kontramaisu bermeotarra zena protagonista harturik. Euskal 
nabigatzaileei buruzko kronika ugari idatzi zituen, euskal kulturako 
hainbat pertsona esanguratsurekin harreman estua izan zuen, hala nola 
José de Artecherekin, Koldo Mitxelenarekin, Manuel de Irujorekin eta 
Tolosan eta Zumaian ere bizi izan zen.

Liburuaren Arbola 

Euskararen Etxeak sortutako erakusketa ibiltari honek liburuaren izaera 
azaltzen du: hizkia, idazketa, diseinua, inprimaketa. 

Zuhaitz baten modukoa da liburua. Arnasa ematen du: babesa eta itzala, 
edertasunaren plazerra eta argiaren sintesia. Liburuak zure jakin mina, 
pentsamenduak eta Hizkuntza oxigenatzen ditu. Liburua zabaldutakoan, 
besarkatu egiten zaitu: zure irudimena eta inteligentzia kilikatzen ditu. 
Abentura bat da irakurtzea, desiraren eta askatasunaren lurralde 
zirraragarrietan barrena.

Abangoardiako 10 emakume Bizkaian 

Ez dago historia ulertzerik eragin emankorra izan duten emakumeen 
ibilbideak ezagutu ezean. Tamalez emakumeotako asko itzal artean 
geratu dira. 

Bilboko Udalak eta UPV/EHUk sortutako Bilbaopedia proiektuaren 
erakusketa honen bidez emakume horietako batzuen irudia argitara ekarri 
da. Gainditu behar izan zituzten oztopoak adieraziz euren gaitasunak 
azalarazteko, bai lan arloan zein intelektualean.

Erakusketaren ildo nagusia, hortaz, hamar emakumeren jardunbideak 
dira.

Hamarrak nabarmendu ziren, nor bere arloan, Bizkaian nahiz atzerrian, 
XIX. eta XX. mendeetan zehar.

OTSAILA - MARTXOA

MARTXOA - EKAINA

OTSAILERARTE
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Basques in California

Euskaldunek mendeetan zehar parte hartu dute Mundu Berriaren 
garapenean. Erakusketa honen bitartez ikusiko dugu nola 1533tik lan 
eremu guztietako euskaldunek lagundu zuten Kaliforniaren aurkikuntzan 
eta garapenean. Esploratzaileetatik hasi eta marinel, soldadu, misiolari, 
kolono, aitzindari, langile, buruzagi politiko eta enpresarietaraino. 

Kaliforniako historia liluragarrian barrena ibiltzera gonbidatzen zaitugu, 
Kalifornia arakatu eta bertan finkatu ziren euskaldunen istorioen bitartez.

PALINDROMOAK: MARKOS GIMENO, AUTORE EROTUA   
(Joseba Sarrionaindia – Markos Gimeno)

Ezkerretik eskuinera edo eskuinetik ezkerrera berdin irakurtzen diren 
hitzak edo esaldiak dira palindromoak. Euskaraz antzinatik hasi ziren 
idazten: Augustin Txahogandik dugu Aztihitza, 1923an Ebaristo Bustintza 
Kirikiñok palindromo lehiaketa bat antolatu zuen Euzkadi egunkarian, 
Bernardo Garro Otxoluak idatzi zituen horietatik asko. Baina, euskal 
palindromogintza Markos Gimenok eraman zuen gailurrera.

Markos Gimeno Vesga (1974-2022) ermuarra sortzaile aparta izan zen, 
eta lan oso berezia egin zuen hizkuntzaren alde ludiko esperimentalean. 
Haren obra ez da merezi bezain ezaguna, zoritxarrez. Erakusketa 
honetan, haren palindromoak izango dira ikusgai, kartel forman jasotako 
palindromoak bereziki. Joseba Sarrionandia idazleak eta Esteban 
Montorio diseinatzaileak prestatu dute Markosen obra miresgarriaren 
erakusketa. 

EKAINA - URRIA

ABENDUA - APIRILA 2024

22



JARDUERAK
Bisita gidatu orokorra.

Taldeentzako bisita gidatu hauetan euskal kultura eta historia ezagutzeko 
aukera dago museoko erakusketa iraunkorrean zehar.
Talde motaren arabera azalpena egokitu egiten da.
12 urtetik aurrera: ordubete.

Euskal Kultura - bisita gidatu partehartzailea.

Bisita honen bitartez euskal kultura modu didaktiko eta entretenigarri 
batean ezagutzeko aukera dute mota guztietako taldeek, teoria eta 
praktika uztartuz.
4-12 urte: 45 minutu
12 urtetik aurrera: ordubete.

Emakume artean paseatzen - bisita gidatua.

Museoko aretoetan zeharreko ibilbide horretan, emakumeek Historian 
subjektu aktibo gisa izan duten eginkizunaz aritzeko ardatza dira artelanak, 
haiek sorkuntzan izan duten presentzia eta tradizioa transmititzeko egin 
duten lana nabarmenduta. 
16 urtetik gorako gazteentzat: ordubete.

Alegria jauregia – ibilbide gidatua.

Ibilbide bitxia, Euskal Herria Museoaren egoitza den Alegria jauregiaren 
historia ezagutzeko. 1733ko jauregi barroko honen eta bertako sendi edo 
leinuen nondik norakoak azaltzen dira bisita berezi honetan.
16 urtetik gorakoentzat: ordu eta erdi.

Literatura eta Ondarea – Euskal literatur solasaldiak.

Urtarriletik apirilera, hilean behin, euskal idazleen lana aztertuko dugu, 
ondareaz gogoeta egiteko solasaldi baten eskutik. Era berean, noizean 
behin, sortzaileek beraiek bisitatuko gaituzte beren lanez aritzeko. 
Giro erosoan murgilduz euskaraz irakurtzeko zaletasuna piztuko dugu.

Ondarea Berbetan – Ondarea mintzagai.

Uztailean eta abuztuan, Museoko lorategian, euskaraz mintzatzeko 
aukera izango dugu, kafe goxoa  hartzen dugun bitartean. Museoaren 
bildumari izaera ematen dioten pieza sorta batean oinarrituta eztabaida 
interesgarriak sortuz euskaraz. 
Ordutegia: 11:00etatik 12:00etara.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

UZTAILA - ABUZTUA

URTARRILA - APIRILA
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Familientzako tailerrak.

4 urtetik gorako umeentzat, helduekin.
Asteburu batez hilean, familiako kide guztiek euskal kulturaren eta 
historiaren gai ezberdinak ezagutuko dituzte, tailer eta joko dibertigarrien 
eskutik.
Azarotik maiatzera / Doan.

Ipuin-kontalarien saioak.

Urtarrilean, otsailean eta abenduan, Museoak ipuin-kontalarien saioak 
eskaintzen dizkie familiei, euskal kultura zabaltzeko.

Umeentzako tailerrak oporraldietan.

5 eta 10 urte arteko umeentzat.
Oporraldietan, Aste Santuan, udaldian eta Gabonetan, umeek euskal 
historia eta kulturari buruzko tailerretan parte hartzeko aukera dute, joko 
eta jarduera plastikoak eginez.
11:00etatik 13:00etara / € 1 egunean.

Gazteentzako tailerrak.

10 eta 13 urte arteko gazteentzat.
Gazteek elkarlanean sortzeko tailerrak dira. Artearen boterea ulertzeko 
eta Gernikako eta euren inguruko ondare kultural eta naturala balioesteko.
Azarotik martxora / Doan.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

AZAROA - MAIATZA

URTARRILA, OTSAILA, ABENDUA

ASTE SANTUA, UDA ETA GABONAK

AZAROA - MARTXOA
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JARDUERA BEREZIAK
Hitzaldiak

 ► Mundua irauli duen lehenengo     
objektu industriala. Gorka Arrese.

 ► 10 emakume esanguratsu hitzaldi-zikloa    
Koordinatzailea: Joseba Agirreazkuenaga.

 ► Gernika en Uruguay. Expandiendo el fruto.    
Alberto Irigoyen.

 ► La transición entre s. XV y XVI en Bizkaia.    
UPV-EHUko Udako ikastaroa.

 ► Euskarazko palindromoak.      
Joseba Sarrionaindia.

Ikuskizunak

 ► Antzeztutako kontzertua: Andra Mari Korala– Mairin Mitchell.
 ► Erromeria, euskal dantzak lorategian.
 ► Trikitixa-kontzertua.
 ► MusEkintza: Kandelak dantza garaikidea eta eskultura 

Erakustaldia

 ► Herri-kirolen erakustaldi didaktikoa.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

ARGITALPENAK
Gernika en Uruguay. Expandiendo el fruto.    
(Alberto Irigoyen) Aurkezpena ekainean.

Palindromoak: Markos Gimeno, Autore Erotua.    
Joseba Sarrionaindia eta Esteban Montorio “Monti”ren liburua euskarazko 
palindromoei buruz. 

OTSAILABRERO

APIRILA - MAIATZA

EKAINA

UZTAILA

ABENDUA

EKAINA

EKAINA
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa 
Allendesalazar 5, 48300 GERNIKA-LUMO

946255451 
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

Youtube: EHMuseoa · Twitter: EHMuseoa   
Facebook: @EHMGernika · Instagram: @ehmuseoa

Europako Herrien Parkea 1991. urtean 
zabaldu zen denon gozamenerako. Lehenago 
Alegria Jauregiaren lorategi eta baratzak 
zeuden bertan, Bizkaiko Foru Aldundiak birgaitu 
eta bi ataletan banatutako parke publiko bihurtu 
zuen. Batetik, Euskal Herria Museoaren lorategi 
erromantikoa eta bestetik, Euskal Herriko 
lau ekosistemak biltzen dituen espazio zabal 
eta lasaia. Atzerriko espezieak ere badaude, 
eukalipto erraldoi bat, Ginkgo biloba ederra edo 
Californiako Sequoia izugarria, beste batzuen 
artean.
Naturaz gozatzeaz gain, Euskal Herriko 
historiarekin eta kulturarekin zerikusia duten 
hainbat eskultura aurkitu ditzakegu toki lasai 
honetan, esaterako, Wilhelm von Humboldt 
hizkuntzalariaren figura edo Chillidaren Gure 
Aitaren Etxea eskultura.

EUROPAKO
HERRIEN
PARKEA
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JARDUERAK
Bisitaldi gidatu botanikoak

Gidari aditu baten eskutik parkean dauden zuhaitz espezie anitzak 
ezagutzeko aukera paregabea da. Hauen historia, jatorria eta ezaugarriak 
aztertuz. Gutxienez lau bisita egiten dira, urtaro bakoitzean bat.

Bisitaldi gidatu ornitologikoak

Parkean bizi diren edo bertatik igarotzen diren hegaztiak ezagutzeko 
aukera ezin hobea biologo baten eskutik.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.
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www.euskararenetxea.eus
Agoitz Plaza 1, 48015 BILBAO

94 402 80 81
info@euskararenetxea.eus

Twitter, Facebook eta Instagram: @euskararenetxea

Euskararen Etxeak erreferente izan nahi du 
euskal eragileentzat eta euskal gizartearentzat. 
Eta, horretarako, zerbitzuak eta baliabideak 
eskaintzen ditu, hala nola Euskararen 
Interpretazio Zentroa, euskararen historia 
eta egoerari buruzko informazio interesgarria 
eta baliagarria ematen duena. Euskarari 
buruzko xehetasunak ezagutuko ditugu modu 
atsegingarri eta erakargarrian. Euskaraz, 
gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesez egin 
daiteke bisita, eta bisitaldi gidatuak eskaintzen 
dira doan. Bakarka nahiz taldeka bisita daiteke

EUSKARAREN 
ETXEA
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JARDUERAK
Euskal Alien Nazioa ihes gela

Euskal Alien Nazioa ihes-gelan euskarari lotutako zientzia fikziozko 
misterioa askatu beharko duzue aretotik atera ahal izateko. Erronkari 
heltzeko prest? 

UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Hostopostoak familia programa

4 eta 10 urte bitarteko umeekin jolasteko proposamen dibertigarri eta 
hezigarria da Hostopostoak. Helburua euskaraz eta familian jolastea 
da. Horretarako, mahai-jolas erraldoi batez baliatuko gara. Euskarara 
gehiago gerturatzeko aukera da.

JARDUERA BEREZIAK
Hi(zki)bridoak

Literatura eta ahozkotasunaren arteko mutazioak dira. Letrak, soinuak, 
bertsoak eta irudiak eraldatzen dituzten zuzeneko ekitaldiak. Emaitza 
literatura mutanteak dira, zentzu zabalenean.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

ARGITALPENAK
Hostopostoak eta ilargi-jaia

Hostopostoak familia programaren pertsonaietan oinarrituta dago ipuina. 
Miren Agur Meabek idatzi eta Gastón-ek ilustratua.
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https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
La Encartada fabrika-museoa

El Peñueco Auzoa 11, 48800 BALMASEDA
946 800 778

LaEncartada@bizkaia.eus 
Facebook: @laencartada · Instagram: @laencartada    

Duela 100 urte baino gehiago sortu zen bezala, 
hots, egoera berean, dagoen fabrika zahar 
batera sartzeko aukera ematen du La Encartada 
fabrika-museoak. Lantegiko eraikinak, tokiak 
eta giroak ez dira birsorkuntza baten emaitza, 
jatorrizkoak baizik. 
Fabrikako makinei eta hornidura mekanikoari 
esker, Europako ehungintzako ehun urtetik 
gorako bilduma teknologikorik onena eta 
osoena da La Encartada, eta litekeena da 
munduko onena eta osoena ere izatea. Toki 
berean, fisonomia berarekin, makina eta 
aparatu berberekin; ez dago kontserbazio- eta 
osotasun-maila hori duen ehun urtetik gorako 
beste industria-multzorik.
Iraganerako bidaiak ez du aparteko ahaleginik 
behar izaten fabrika horretan. Asteartetik 
igandera bisita daiteke, urte osoan zehar

LA ENCARTADA 
FABRIKA-
MUSEOA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Pieza bat, istorio bat 

4 hilabetero, erakusketatxo monografikoa egingo da Museoko bildumako 
pieza, elementu edo objektu bati buruz, horren zeregina, ezaugarriak eta 
garrantzia ezagutzera emateko.

JARDUERAK
BERRITU PROGRAMA

Aldizkako larunbatetan (abuztuan, azaroan eta Gabonetako oporraldian 
izan ezik).

Museoan egiten ari den errekuperazio mekanikoarekin batera, bisitaldi 
berezien programarekin jarraituko dugu, eta horien eskutik, gure bilduma 
teknologikoko piezak eta osagaiak martxan ikusiko dira.

LA ENCARTADA MODA

Desfileak eta modarekin loturiko jarduerak eta tailerrak, industria-
ondarearen erreferentziazko  inguru batean.

ERAKUSTALDIEN HILABETEA

Zatoz azaroko larunbatetan ekoizpen-prozesuak ezagutzera garai 
bateko fabrikan. Egun bakoitzean makina bat edo batzuk jarriko dira 
abian (azaroaren 4an, 11n, 18an eta 25ean)..

URTE OSOAN

EKAINA

AZAROA
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK 

Igandeetan, 12:00etan.

TXIKI-EHUNGAILUAK (6 eta 11 urte arteko umeentzat).

Eskuzko ehungailu batzuez, antzina nola ehotzen zen ikasiko dugu 
familian, oihal bat egin eta etxera eramango dugu. 

ARDI AZKARRAK (6 eta 11  urte arteko umeentzat).

XL taula bateko fitxak izango gara: fabrikarekin zerikusia duten galdera 
batzuei erantzungo diegu eta oztopoak gaindituko ditugu, erronka 
burutzeko. Trebetasun eta lankidetzako jarduera.

ZER EGINGO ZENUKEEN FABRIKAN DUELA 100 URTE? (familiak 
umeekin; ez da 6 urtetik beherakoentzat gomendatzen).

Mozorrotu eta bidaiatu iraganera: ordu betez, adinaren eta sexuaren 
arabera, fabrikan egiten ziren egitekoak eta lanak egingo ditugu. XX.  
mendearen hasieran zer egiten zen eta nork eta nola egiten zuen ikasiko 
dugu.

URTE OSOAN

MARTXOTIK AURRERA

32



JAIOTZA TEMATIKOA  (adin guztietakoentzat).

La Encartada fabrika-museoak neguko miniaturazko paisaia erakutsiko 
du Gabonetako oporretan, ikusi eta gozatzeko.. 

NEGUKO COLLAGEA (3 eta 11  urte arteko umeentzat).

Umeek Gabonetako izarrak eta bolak marraztu eta margotuko dituzte 
Gabonetako zuhaitza apaintzeko, elurrezko panpina kotoiz jantziko dute 
edo Gabonetako horma-irudi handia ardiez, hostoez eta adarrez beteko 
dute.

ARDI GALDUEN BILA (3 eta 11  urte arteko umeentzat).

Neguko paisaiako ardiak galdu egin dira! Beren lekura itzultzen 
laguntzeko, haien arrastoari jarraitu eta fabrikan aurkitu beharko ditugu.

GABONETAKO APAINGARRIAK DISEINATZEA (5 eta 11  urte arteko 
umeentzat).

Gabonetako hiru apaingarri-mota diseinatuko ditugu tailer horretan.

GABONETAKO OPORRAK
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JARDUERA BEREZIAK
LA ENCARTADA BALMASEDAKO ERDI AROKO AZOKAN.

Bidaia ehungintzaren iraganera. Museoa Erdi Aroko azokara eramango 
dugu, mende batzuk geroago fabrikak, hala nola La Encartada, goitik 
behera aldatu zituzten irute-teknikak erakusteko.

ERREKUPERAZIO  MEKANIKOA ETA FUNTZIONALA > INDUSTRIA 
ONDAREA ZABALTZEKO ERRONKAK.

Jardunaldi teknikoa
Adituen topaketa, proposatutako gaiaz hausnartzeko. Aurten, industria-
museoen jardueraren garapeneko gai orokor eta interesgarri bati ekitea 
proposatu da.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

MAIATZA

AZAROA
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ARGITALPENAK
Tejiendo historias. Testimonios de mujeres del textil en el valle del 
Cadagua. (Istorioak ehuntzen. Kadagua haraneko ehungintzako 
emakume langileen lekukotzak).

Liburuak ehun-fabriketako –La Encartada, La Conchita edo Rica 
Hermanos– ikastunen eta langileen historia batu du, haien barru-barruko 
oroitzapen pertsonalak oinarri hartuta.

Trabajos de (no) andar por casa. Perspectivas de género para el 
patrimonio industrial. (Etxetik (ez) ibiltzeko lanak. Genero-ikuspegiak 
industria-ondarerako)

TICCIH-Españaren (Industria Ondarea zaindu eta defendatzeko  
Nazioarteko Batzordea) Industria Ondare eta Herrilanen VIII. Biltzarraren 
aktak (Balmaseda, 2022ko ekaina). Kongresu horrek industrializazioaren 
gaineko ezagutza berria sortu nahi izan du, lerro artean irakurriz eta 
ertzetan emakumeen zeregina, orain arte baimendutako kontakizunetik 
kanpo geratu dena, aurkituz.
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
Basigoko Bide Nagusia 3, 48130 BAKIO

946 028 513
txakolingunea@bizkaia.eus
Twitter: @Txakolin_museoa

Facebook: @Txakolin Museoa-Txakolingunea · Instagram: @txakolingunea

Txakolin Museoa-Txakolingunea toki aproposa 
da txakolinaren kulturan sakontzeko eta haren 
inguruko sekretu guztiak ezagutzeko. Ikus-
entzunezko baliabide elkarreragileen bitartez, 
baserrien kultura tradizionalarekin estuki lotuta 
dagoen nortasun handiko ardo berezi horren 
ezaugarriak eta hori egiteko prozesuaren 
gorabeheren berri jakiteko bidea eskaintzen 
digu museoak.
Azken urteotan txakolinak berak eta upategiek 
izan dituzten historia eta eboluzioa ezagutuko 
dugu, beti ere, tradizioarekiko loturei tinko 
oratuta, teknologia berriak ukatu gabe, ekinez 
eta ahaleginez, aitortza eta izen ona lortu 
dute. Bizkaiko Txakolina jatorrizko deituraren 
baitan ekoizten ari diren txakolin-motak eta 
ardo bereziak ezagutuko ditugu, hala nola, 
ohiko ardo zuriak, beltzak eta gorriak,  upeletan 
zahartu edo hartzitutakoak ere.
Txakolin Museoa-Txakolingunean bisitak gidari 
batekin egiten dira, eta amaieran, txakolina 
dastatzeko aukera dago. Hiru bisita-aukera 
daude:

 ► Bisita gidatua + txakolin bat.
 ► Bisita gidatua + bi txakolin edo txakolin 
bat eta pintxo bat.

 ► Bisita gidatua + bi txakolin eta bi pintxo.

Txakolin Museoa-Txakolingunean Bizkaiko 
Txakolina jatorrizko deiturako upeltegietako 
txakolin desberdinak erosteko aukera dago.

TXAKOLIN MUSEOA
-TXAKOLINGUNEA

36



ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Urtean zehar, erakusketa iraunkorraz gain, Txakolin Museoa-
Txakolingunean gai askotako erakusketak izaten dira.

Aintzinako iragarkiak Bizkaiko prentsan. 1859-1939.

Erakusketa honetan, Bilboko egunkari eta aldizkarietan XIX. erdialdetik 
(1859) 1939. urtera bitartean argitaratu ziren publizitate-iragarkien 
aukeraketa jarriko da ikusgai.

Eulalia Abaitua. Gure aurreko andrak. Mujeres vascas de ayer.

Erakusketaren ardatza bilbotar argazkilariak bere garaiko emakumeei 
eskainitako begirada da. Hainbat esparru eta jatorritakoak dira Abaituak 
urteetan zehar bere argazkien bidez betikotutako emakumeak, baina 
guztiek garaiko bizimoduaren ikuspegi zehatz eta pertsonala eskaintzen 
dute. Abaituaren lan guztian da agerikoa emakumezkoek bizi duten 
unibertsoa harrapatu eta ezagutzera emateko duen berezko interesa.

Bakioko Margozaleak.

Zazpigarren urtez jarraian, Txakolin Museoa-Txakolingunean Bakioko 
emakume artisten lanak jarriko dira ikusgai. Besteak beste, olio-pinturak 
eta akuarelak erakutsiko dira.

Mendian Gora.

Euskal Mendizaletasunaren Museoaren (EMMOA) fundazioaren  
Mendian Gora  erakusketan euskal mendigoizaletasunaren historiaren 
gertaera gogoangarrienak erakutsiko dira, XX. mendean hasi zenetik 
gaur egun arte.

URTARRILA - MARTXOA

MARTXOA - EKAINA

UZTAILA - IRAILA

URRITIK AURRERA
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Txakolin Museoa-Txakolinguneak 4 eta 12 urte arteko umeentzako 
jarduerak eskaintzen ditu, igande batez hilean eta egun berezietan, hala 
nola Aratusteetan, Aste Santuan, udaldian eta Gabonetan.

JARDUERA BEREZIAK
Dastaketa komentatuak.

Museoko jarduera nagusia dastaketa komentatuak dira. Urtean zehar, 
hainbat ardoen dastaketak eta maridajeak egiten dira, sommelierra 
esperimentatuen eskutik. Hona hemen, azpimarragarrienak:

 ► San Jose eguneko dastatzea.
 ► Uribeko Jardunaldi Gastronomikoa:     
Uribe eskualdeko txakolinen eta produktuen uztartzea eta 
dastatzea.

 ► Santo Tomas eguneko dastatzea.

Txakomic.

2023an, apirilean antolatuko da azken Txakomic, txakolina eta komikia 
elkartzen dituen ekitaldia, alegia. Aurten ere, askotariko jarduerak izango 
dira: umeentzako tailerrak, showcooking-ak, dastatzeak karikaturekin, 
musika,…

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

APIRILA

MARTXOA
AZAROA

ABENDUA
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ARGITALPENAK
Istorioak txakolinarekin. Hainbat istorio, txakolina ardatz duten pertsonaia 
desberdinekin.

Txakomic: Txakolinaren historia Bizkaiko txakolinaren historia, komikien 
bidez kontatuta.

Bi argitalpen horiek Txakomic programaren emaitza dira.
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El Pobaleko Burdinola, Monumentu Multzo 
izendatua, burdinaren eta errotaritzaren 
industriaren museo bizia da. Barbadun ibaiaren 
bihurgune eder batean dago; izan ere, ibai 
horren urek mugitu zuten multzo hidrauliko hori 
XVI. mendearen hasieratik XX.  mendearen 
erdialdera. Inolako zalantzarik gabe, Bizkaiko 
burdinola ugariren artean (300 inguru!) 
hobekien kontserbatu dena da, eta egunotara 
jatorrizko makina gehienekin iritsi den bakarra. 
Gure ondare historiko eta teknologikoaren 
altxorra. 
Urteko larunbat guztietan eta egun berezietan, 
burdinolan erakustaldi osoa egiten da, eta 
hori Museoaren programazioaren bereizgarria 
da. Izan ere, harrizko hauspo bitxiak, gurpil 
hidraulikoak edo labetik gori-gori ateratzen den 
burdinari forma ematen dion gabia martxan 
jartzea da multzo horren bisitaren erakusgarri

EL POBALEKO
BURDINOLA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Muskizko San Julian elizan grabatutako itsasontziak. 

Elizaren hegoaldeko atea bera da erakusketaren pieza nagusia: 
haritzaren zurezko orri izugarri handi bi dira, zeinetan orain dela 200 
urte baino gehiago itsasontzi, ikur eta izen batzuk grabatu ziren, eta 
horiek orain El Pobalen jarri dira ikusgai. Duela gutxi ontzi-grafitoen 
multzo bikain hori aurkitu izana gertaera gogoangarria izan da Bizkaiko 
itsas historia eta antropologiarako. Gogora dakarkigute Barbadungo 
estuarioko antzinako portu-bizitza asaldatua, burdinaren garraioarekin 
loturikoa, eta arbasoek itsasoarekin izan zuten harreman gogorra 
ezagutzen laguntzen digute; haien ohiturak, nahiak eta sinesmenak, 
alegia. 

Denboraren seinaleak. Burdinaz forjatutako haize-orratzak. 

Azaroan inauguratuko da aldi baterako erakusketatxo hori, Jesús 
Muñizen hitzaldi baten eskutik, 2020. urteaz geroztik abian dagoen 
“Bizkaiko Burdinazko Artea” zikloaren barruan. Erakusketan haize-
orratz eder batzuk, XVII.eta XVIII. mendekoak, bilduko dira. Bilboko 
Euskal Museoak utzitakoak dira. 2023ko apirilera arte egongo dira.

JARDUERAK
BISITALDI GIDATUAK

El Pobalen orduro eskaintzen dira bisita gidatuak, euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez. Ordubete inguru irauten du burdinola eta errota 
ezagutzeko ibilbideak. Bisitariek egunero ikus ditzakete  martxan errota 
eta burdinolako instalazioetako batzuk.

ERAKUSTALDIAK BURDINOLAN

Urteko larunbat guztietan, 12: 00etan eta 13: 00etan, erakustaldi osoa 
eskaintzen da burdinolan, esperientzia sentsorial bezain didaktikoa. 
Lanean ikus daitezke piloi mailua eta harrizko hauspo bereziak, 
bakoitzaren gurpil hidraulikoek eraginda, eta forja tradizionalaren 
erakustaldia sutegian, museoko errementariaren eskutik.

AZARORA ARTE

APIRILERA ARTE
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BISITALDI GIDATUAK ONTZI GRAFITOAK IKUSTEKO ALDI 
BATERAKO ERAKUSKETARA

Hilabete bakoitzaren lehen igandean, azarora arte, ordu erdiko 
iraupeneko emanaldiak eskaintzen dira, doan. 

11:00etan, euskaraz, eta 12:00etan, gaztelaniaz.

ONDAREA EZAGUTZEKO IBILBIDEAK 

Interpretaziozko ibilbideak Muskizetik, ontzi-grafitoen aldi baterako 
erakusketarekin loturikoak:

 ► San Julian eta Lavalleko Portua,     
elizaren barrualdea bisitatzeko. Juan Manuel González Cembellín eta 
Carlos Glaria gidari izanda.

 ► Pobeña 0 km. Xabier Armendariz     
eta Carlos Glaria gidari izanda. Nuestra Señora del Socorro baseliza 
bisitatuko dugu eta Campomarreko mea-garbitegira ere hurbilduko 
gara.

Txangoa itsasontziz. 

Ibilbidea kostaldetik, Portugaletetik Muskizko Pobeña-Kobaron 
itsaslabarretaraino, Bizkaiko burdina-kabotajeko antzinako ibilbidea 
birsortzeko.  

“Goizeko burdin txangoa”.

Txangoa Olabarrietako (Sopuerta) fanderiara. Kolitza ibaiaren ertzean, 
Euskal Herrian zutik geratzen den fanderia bakarraren hondakin 
ikusgarriak ikusiko ditugu. Burdingintza tradizionala modernizatzeko 
ekimen ilustratua (XVIII. mendea). 

Arkeologi/Burdin Txangoa.

Bilboko Arkeologi Museoak antolatzen du txangoa, Durangaldeko 
burdinola eta arkeologia-aztarnategi nabarmenak bisitatzeko. 

APIRILA

IRAILA

UZTAILA

AZAROA
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HITZALDIAK
Grabatu historikoak.      
Begirada bat ondare berri  horri arkeologiatik. 

Iñaki Líbanoren taldeak grafitoei buruzko ikerketa aitzindarien emaitzak 
ezagutaraziko dizkigu, Lumentxa, Atxurra edo Armiña haitzuloetan, 
Demanda Mendilerroko Goi Erdi Aroko aztarnategietan edo monumentu 
arkitektoniko adierazgarrietan, hala nola Suso Monasterioan, ikertzen 
aritu ondoren .

Zubiak eraikitzen dituen burdina.

Aurten, Bilboko Areatzako Zubiaren (Estatuko burdinazko lehena) 
175. urteurrena izango da, eta Joaquín Cárcamok Bizkaiko burdinazko 
ingeniaritzaren gertaera gogoangarri nagusiak errepasatuko ditu, hala 
nola Deustuko Zubia, Bizkaiko Zubia eta Portugaleteko burdinazko kaia, 
besteak beste. 

 
Itsas sinismenak Muskizen.      
Itsasoa eta zerua batzen diren tokia.

San Julian elizako grafitoek osatzen dute Pobeñako baselizako boto-
eskaintza marinelen bilduma bikaina, eta baieztatu dute, halaber, Muskiz 
eredugarria dela itsas ondarea eta antropologia babesteari dagokionez. 

 
Burdineria artistikoak Bizkaian.    
Funtzionaltasuna eta edertasuna. 

Jesús Muñizen hitzaldia, eta horren osagarri, sutegian erakustaldi 
berezia egingo da. 

MARTXOA

EKAINA

EKAINA

AZAROA
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Ipuinez beteriko ibilbideak Muskizetik, familientzat, Alberto Bargos 
gidari izanda. 

 ► Erdi Aroko zaldi baten gainean.     
Ibilbidea oinez, Muñatones Barbadun ibaiko burdinolak eta errotak 
lotzen dituena.

 ► Gure historiaurreko lehen urratsetatik……    
Ibilbidea Muskizko iraganetik, historiaurretik hasita.

Neguko ipuinak sutegian bero-bero.

 ► Betiko ipuinak betiko. Joaquín Ponteren eskutik. 
 ► Neskentzako ipuinak guztiontzat.     
Bego Alabazanen eskutik.

Bisita tematikoa eta ingurumen-tailerra Uraren eta Basoen Mundu 
Egunean.

Ibilbide gidatua Burdinolaren ingurutik eta bertako ondare natural joritik. 
Hainbat zuhaitz landatuko dira, bisitarien parte-hartzearekin, eta txondor 
baten bidez egur-ikatza nola egiten den erakutsiko da zuzenean.

UZTAILA

OTSAILA
MARTXOA

MARTXOA
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Tailer gastronomikoak.

 ► Ogia egiteko tailerra 
 ► Taloa egiteko tailerra
 ► 0 km pizza
 ► Txaramelarekin pasta egiten

Produktuak dastatuko dira eta martxan dagoen irin-errota bisitatuko da. 
Igandeetan, eta astegunetan, eskola-oporretan: Aste Santuan, udan eta 
Gabonetan. 

Errementariaren etxean jolasean.

Burdina-tailerra, sutegian, Luisma Turuelo gidari izanda. Larunbatetan, 
11:00etan, eta astegunetan, eskola-oporraldietan: Aste Santuan, udan 
eta Gabonetan.

Bushcraft tailerrak. 

Natura, teknologia eta ingurumenari buruzkoak. Serantes Natur 
Eskolako Iñigo Urrutia gidari izanda. Antzinako teknologiak, Barbadun 
ibaiaren esploratzaileak … eta, aurten, Teppe indiar handia muntatuko 
dugu, banbu-basoko kanaberekin. Igandeetan, eta astegunetan, eskola-
oporretan: Aste Santuan, udan eta Gabonetan.

Olentzero. Basotik burdinolara. 

Bisita tematikoa eta diorama.

LARUNBAT ETA ESKOLA-OPORRETAN

IGANDE ETA ESKOLA-OPORRETAN

ABENDUA

IGANDE ETA ESKOLA-OPORRETAN
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BESTELAKO JARDUERAK
Arkeologia esperimentaleko jardunaldiak.

Haizeola batean burdina egitea. Metalurgia aurre-hidraulikoaren teknikak 
erabilita burdina egiteko gure saiakuntzak partekatuko ditugu bertaratuko 
direnekin. 

MusEkintza. Atx Teatroa. 

Uraren indarra, suaren magia eta material baten eraldaketa poetikoa 
elkartuko dira musika metalikoa, dantza, opera eta antzerkia elkartzen 
dituen ikuskizunean. 

Bisita tematikoa Peru Abarcako olagizonen omenez. 

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

APIRILA

MAIATZA

URRIA
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ARGITALPENAK
Los barcos grabados en la iglesia de San Julián de Muskiz. 

Izen bereko erakusketaren katalogoa Xabier Armendáriz, Carlos Glaria 
eta Juan Manuel González Cembellínek egindako azterlan bat da. 
Bizkaian bakanak diren itsas grafito horien esanahia ulertzeko gakoak 
ematen dizkigute hirurok (Museoko dendan salgai).

Viaje por las ferrerías vascas. Cuaderno de campo de Luis Barreiro 
(1909-1917). 

Ingeniari gasteiztarrak, XX. mendearen hasieran, hogei burdinola inguru 
–lekuan bertan aztertu zituenak– marraztu zituen, eta material grafiko 
ezezaguna, ederra, balio dokumental handikoa, utzi digu. 

AZAROA
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XIV. eta XV. mendeetan zehar eraiki zen 
gaztelua, bando-gerren testuinguruan, eta 
Bizkaiko arkitektura-ondarearen elementu 
nabarmenetako bat da. Gainera, gure historiako 
pertsona ospetsuenetako batekin lotuta dago 
Gazteluaren historia: Lope García de Salazar 
arma- eta letra-gizon boteretsuarekin, zeinari 
zor diogun Las Bienandanzas e Fortunas lan 
ezaguna. 
El Pobaleko Burdinolak lotura estua du 
Muñatonesko Salazartarrekin, garai hartan 
“burdinaren jauntxoak” izan baitziren, beraiek 
eraiki baitzuten burdinola hori XVI. mendearen 
hasieran. Bi monumentuak, Burdinola 
eta Gaztelua, bisitatzen baditugu, landa-
nobleziaren bizimodua eta haren boterearen 
oinarri ziren aberastasun-iturriak hobeto 
ezagutuko ditugu.

MUÑATONES
GAZTELUA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
Aurten gaztelura hurbilduko direnek, erakusketa-taula berria ikusiko 
dute. 1917an Pablo Uranga margolariak egin zuen mihise baten kopia, 
alegia; horretan Las Bienandanzas e Fortunas liburuaren zaldun-eszena 
bat birsortu da, hain zuzen, Juan Sánchez de Salazarri –Lope García de 
Salazar bandokidearen aitite– zauriaren ondorioz heriotza eragin zioten 
borroka.

JARDUERAK
Udan. Bisita gidatuak

Muñatones Gaztelua jendearentzat zabaltzen da udan bisita gidatuen 
bidez, 10:00etan eta 12:30ean. Ibilbide gidatuetan, bisitariek Erdi Aroko 
Bizkaiko gotorleku garatuena ez ezik, dorre bandokide horren historia eta 
bertako bizilagunen bizitza ere ezagutuko dituzte. 
Igandero, ekainaren 18tik irailaren 17ra.

Gaztelua eta mailua 

Goiz berean Gaztelua eta El Pobaleko Burdinola bisitatu daitezke, tarifa 
oso murriztu baten truke. 
Udako igandeetan eta egun berezietan (Aste Santuan eta zubietan).

Antzerki-formako bisitak: Muñatonesko azpijokoak

Alabazan taldeko Bego Gómez eta Joaquín Ponte antzezleen eskutik, 
Juan Manuel González Cembellín historialariak gidatuta.

EKAINA - IRAILA

UZTAILA

EGUN BEREZIETAN
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Juglare bat Muñatonesen.

Antzeztutako bisita, Alberto Bargos-en eskutik. Juglare dibertigarri 
batek plazatik harresiko adarbera eramango gaitu, eta oinaztarrak, 
ganboatarrak eta dragoiren bat ere dituen iraganeko istorioak kontatuko 
dizkigute.

Ipuinez beteriko ibilbideak Muskizetik.     
Erdi Aroko zaldi baten gainean. 

Familian gozatzeko ibilaldia, Barbadun ibaiaren ondoko Muñatones 
burdinolekin eta errotetatik eta Muskizko beste txoko interesgarri 
batzuetatik, istorio xumeez girotuta.

EKAINA

UZTAILA

50



JARDUERA BEREZIAK
Ezohiko irekierak

 ► Muñatones Gaztelua eta Bilboko Arkeologi Museoa                           
batera bisitatzea.  Gazteluko ibilbidea Arkeologi Museoko “Baskoniako 
Gazteluak” erakusketarako bisita gidatuarekin osatuko da, Muñatonesko 
arkeologia-indusketen aurkikuntza interesgarriak erakusteko. 
Urtarrilaren14an, larunbatean.

 ► Aste Santuan eta zubietan.

Hitzaldiak eta erakustaldiak 

 ► Hitzaldia Janire Castrilloren eskutik Salazar Jauregian   
eta ibilbidea Gaztelutik. Erdi Aroan emakume izatea. 

 ► Erdi Aroko modako iragana.     
Gazteluko arma-patioa ibiltoki bilakatuko da eta horretatik damek 
desfilatuko dute bost mendeetako –XI. mendetik XV. mendera 
bitartean– jantzi eta osagarriekin. Ainhoa Gómezek zuzendu eta 
komentatuko du desfilea. 

 ► Erdi Aroko zaldunen borrokarako armak eta teknikak. 
Otsolur kultur elkarteko birsortzaile adituek burdin jantziak, sare-
kotak, ezkutuak, ezpatak eta defentsarako eta erasorako askotariko 
tramankuluak erakutsiko dituzte. Horien erabilerak, tipologiak eta 
denboraren poderioz nola eboluzionatu duten azalduko digute, baita 
horiek egiteko prozesu neketsuak ere.

Erdi Aroko birsortze historikoa 

Irailean, asteburu batez, Muñatones Erdi Aroko museo bizia izango da, 
eta horretan birsortzaile ugarik parte hartuko dute, Otsolur kultur elkarteak 
koordinatuta. Era askotako jarduerak antolatuko dira jende guztiarentzat, 
Erdi Aroko kanpamentu iraunkor batean, Gazteluko esparru harresituaren 
ondoan.

Las Bienandanzas e Fortunas lanari    
omenaldia egiteko jardunaldia

Bizkaiko lehen kronikaria, Lope García de Salazar bandokidea, 
testuinguru zail batez –bere seme Juanek ezarri zion konfinamendua– 
baliatu zen, Erdi Aroko Euskal Herria ikertu zuen lanik garrantzitsuenetako 
bat –agian, garrantzitsuena– sortzeko. San Martin Dorrean giltzaperatuta 
zegoela, 25 liburu idatzi zituen, 1471tik 1476ra bitartean, Bizkaiaren 
historia unibertsala eta kronika kontatzeko, lehen jauna, Jaun Zuria, jaio 
zenetik Bando Gerra ezagunera arte.

Bisita gidatu tematikoa. Matxin Eguna ospatzeko.    
San Martin. Dorre, portu eta baseliza

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

URTARRILAK 14

MARTXOA

MAIATZA

EKAINA

AZAROA

URRIA

IRAILA
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bizkaikoa.bizkaia.eus/ondarearetoa
María Díaz de Haro 11, 48013 BILBAO

94 406 77 37
ondare.aretoa@bizkaia.eus

Facebook, Twitter, Instagram

Ondare Aretoak bere bi alderdi batzen ditu 
programazioan: alde batetik, Bizkaiko ondare 
historikoa hedatzeko eta interpretatzeko 
gune izatea, eta, bestetik, Bizkaiko kultura-
jardueraren erakusleiho izatea, arreta berezia 
jarriz bereziki esanguratsuak diren artista, 
kolektibo eta erakundeen oroitzapenei eta 
urteurrenei.

ONDARE
ARETOA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
RICARDO TOJA 

Ricardo Toja margolariaren erakusketa “geografiko-biografikoan” berrogei 
obra adierazgarri batu dira, hala nola margolanak eta marrazkiak. Era 
berean, Ricardo Toja Landaluceren heriotzaren hamargarren urteurrena 
(Gordexola, 1932 - Plentzia, 2012) oroitaraziko du erakusketak.

Erakusketak, artistak berak “geografiko-biografiko” bezala definitu 
duenak, Ricardo Tojaren jardunbide artistikoaren erakusgarri diren 
irudiak aurkeztuko ditu, artistak bere bizitzako lokalizazioen bitartez lotu 
nahi izan zituenak: lehenengo urteak, Gordexolan; ondoren, Lutxanan, 
Kanarietan, Bilbon, Madrilen; Oslon, egoitza artistikoa; Arabako etapa, 
Menagarain, eta azkenik, Plentzian. Geografia horiek markatu zuten 
artistaren obra; izan ere, erakusketaren argumentuaren haria dira.

ZINEMAKO ARKITEKTURA 

Erakusketak Bilboko zinema-aretoen historia batuko du. Aretoak ikuspegi 
arkitektoniko batetik  aztertuko dira. 

JOSE MANUEL ROZAS 

Margolari eta eskultorearen atzera begirako erakusketa. 1983an hil zen. 
Bere lan surrealistek gizartearekiko konpromisoa erakusten zuten, bere 
bizitzan izan zuen konpromiso bera.  
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Tailerrak 

Jarduerak, ibilbideak eta dinamikak familientzat, jardunbide artistikoarekin 
elkartu eta horrekin elkarreragiteko tokia sortzeko.

 ► Tailerra familian [3 eta 11 urte arteko umeentzat].
 ► Oporretako tailerrak [3 eta 11 urte arteko umeentzat]:   
Aste Santuan, udan eta Gabonetan.
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JARDUERA BEREZIAK
Bisita iruzkindunak

Bisita iruzkindunak eta ibilbideak eskaintzen dira erakusketak 
testuinguruan jartzeko, jendearekin zuzenean elkarrizketan aritzeko. 

Topaketak komisarioekin 

Erakusketen komisarioekin elkarrizketan aritzeko, jendeari erakusketen 
gakoak eta xehetasunak ezagutarazteko.

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.
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www.salarekalde.bizkaia.eus
Rekalde Zumarkalea 30, 48009 BILBAO

94 406 85 32
salarekalde@bizkaia.eus

Facebook, Twitter, Instagram

Rekalde Aretoa jardunbide artistiko garaikideen 
ezagutzan, harretan eta zabalkundean 
sakontzeko tokia da. 1991n sortu zenetik, 
gure mugen barruko nahiz horietatik kanpoko 
ekoizpen plastiko garaikidea ikertzearekin 
lotuta dago, eta, horretarako, egungo artearen 
eztabaidekin zerikusia duten aldi baterako 
erakusketa-proposamenak eta jarduerak 
antolatzen ditu. 
2023an, instalazioak berrituko ditu eta beste 
ate bat irekiko da Iparragirre kalera, jendea 
errazago sar dadin; aldi berean, Guggenheim 
Bilbao Museoari, Arte Ederren Museoari eta 
Azkuna Zentroari hurbilduz. Obren ostean, 
Rekalde Aretoak Eduardo Sourrouilleren 
argazkien erakusketa hartuko du eta, ondoren, 
Juan Carlos Eguillorren unibertsoa eta ikuspegi 
bitxia.

REKALDE
ARETOA
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ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK
EDUARDO SOURROUILLE

Eduardo Sourrouillek (Basauri, 1970) azken urteotan Variedad de 
Varietés-en egindako lanak aurkeztuko ditu. Sortu berri diren lanak 
dira, hain zuzen, marrazkiak, argazkiak eta bideoak, giza izaerari 
buruzko ikuspegi kritiko eta garratz samarra garatu nahi duen instalazio-
proposamen batean batu direnak, giza gorputza bera antzeztuz eta 
eszenaratuz.

Erakusketak ezkutuko emozioen irudikapenean du eragina: 
inkomunikazioa, ezegonkortasuna edo gizabanakoaren hauskortasuna, 
nortasunaren gaiari buruzko autohausnarketa bat txertatuta.

JUAN CARLOS EGUILLOR

Universo Eguillor da Juan Carlos Eguillorren (1947-2011) gainean orain 
arte egin den atzerabegirakorik handiena eta osoena. Marrazkilari 
bilbotarrak hainbat arlotan agertu zuen talentua, bere garaiko aldizkari 
eta egunkari gailenetan kolaboratu zuen, haurrentzako liburuak idatzi 
eta irudiztatu zituen, kartelak eta diskoen karatulak marraztu zituen, 
bideoarte eta infoarteko aitzindaria izan zen, antzeztokiak diseinatu 
zituen eta gidoiak idatzi zituen zinema eta telebistarako.

Hainbeste jatorrizko lan, argitalpen eta bideo hautatu izanak agerian utzi 
ditu bere lanaren oparotasuna eta aniztasuna, eta jende gehienarentzat 
ezezagunak diren alderdiak ere badituela, eta, hortaz, euskal artista 
gailenetako bat dela.

ERTIBIL BIZKAIA 

ERTIBIL BIZKAIA Ikus-arteen erakusketa ibiltaria Bizkaiko Foru Aldundiak 
antolatzen du. Bilboko Rekalde Aretoan hasten da eta, ondoren Bizkaiko 
hainbat udalerritatik ibiltzen da. 2023koa 41. edizioa izango da, sorkuntza-
lana Bizkaian egiten duten artista sortuberriei laguntzeko eta horien lana 
sustatzeko. 
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UMEENTZAKO ETA 
FAMILIENTZAKO JARDUERAK

Tailerrak 

Jarduerak, ibilbideak eta dinamikak familientzat, jardunbide artistikoarekin 
elkartu eta horrekin elkarreragiteko tokia sortzeko.

 ► Elkarrizketak [3 eta 6 urte arteko umeentzat].
 ► Tailerra familian [4 eta 11 urte arteko umeentzat].
 ► On the Road [6-12 urte arteko umeentzat]: ingelesezko jarduera.
 ► Oporretako tailerrak [3 eta 11 urte arteko umeentzat]:   
Aste Santuan, udan eta Gabonetan.
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JARDUERA BEREZIAK 

Bisita iruzkindunak 

Bisita iruzkindunak eta ibilbideak eskaintzen dira erakusketak 
testuinguruan jartzeko, jendearekin zuzenean elkarrizketan aritzeko. 

Topaketak artistekin 

Erakusketen protagonistekin, artistekin eta komisarioekin elkarrizketan 
aritzeko, jendeari sortze-prozesuak eta lanen gakoak eta kontzeptuak 
ezagutarazteko.

Programa bereziak

 ► ARTISTA TAILERRA. Sorkuntza-prozesuetan sakontzeko tailerraren 
proposamena.

 ► ECOS (oihartzunak). Ikus-entzunezko, soinuzko edo askotariko 
beste proposamen batzuekiko loturaren bidez, erakusketei buruz 
hausnartzea xede duen sormenezko bitartekotza-proiektua.

 ► KANTXA LIBRE. 16 eta 23 urte arteko gazteek osaturiko bitartekotza-
taldea, autokudeaketa moduan jokatzen duena, taldekideek hartzen 
baitituzte erabakiak jarduerei buruz eta Rekalde Aretoan egindako 
jarduerei eta erakusketetara hurbiltzeko moduei buruz. 

* Bisita eta jarduera guztietan parte hartzeko aldez aurretik erreserbatu behar da.

59



IBILBIDE HISTORIKOAK

Informazioa eta erreserbak:

688 856 689

ibilbideak@bizkaia.eus 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ibilbide Historikoen programa, Lurraldeko 
interes historikoko tokiak ezagutzeko aukera paregabea da. Maiatzetik 
irailera bitartean, bisita gidatuen eskutik, Bizkaiko historiaren xehetasun 
harrigarriak ezagutuko dituzte parte-hartzaileek, garrantzi historiko 
itzeleko lekuak, bisitatuko baitituzte. Halaber, ibilbide historikoei esker, 
Bizkaian egiten ari diren arkeologia-indusketak lekuan bertan ikusi ahal 
izango dira. 

Neolitotik industriaurreko garaira arteko Bizkaiko etapa nabarmenak 
ezagutaraziko ditu kultur eskaintza erakargarri horrek, baita Lurraldea 
bultzatu zuten eta haren ezaugarri nagusiak izan ziren jarduera 
ekonomiko eta politikoak ere. Hori guztia, gainera, Bizkaiak eskaintzen 
dizkigun paisaia ikusgarriekin eta natura joriarekin. .

Ibilbide arkeologikoak

 ► Arrolako Oppiduma (Arratzu).

 ► Foruko herrixka erromatarra.

 ► Tribisburuko erromatar nekropolia (Bermeo eta Busturia).

 ► Ereñozarreko gaztelua (Ereño).

 ► Katillotxuko ibilbide megalitikoa (Sukarrieta, Busturia eta Mundaka).

Bizkaiko zin-bidea

 ► Bizkaiko Jaunak, hotsandiko ekitaldi batean, Lege Zaharra beteko 
zuela zin egiten zuen lekuak ezagutzeko ibilbidea (Bilbao, Lezama, 
Larrabetzu, Morga, Gernika eta Bermeo).

Burdinolen ibilbideak, Barbadun eta Lea ibaien arroetan barrena. 
 

PROGRAMA
BEREZIAK

MAIATZA - IRAILA
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ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK

Ehun kultur jarduera baino gehiago, gehienak doakoak, Bizkaia osoan 
urrian zehar. Adin guztietako pertsonak lurraldeko ondare baliotsura 
hurbiltzeko beste modu bat, hainbat jarduerarekin: bisita gidatuak, 
tailerrak, hitzaldiak, antzerkia, musika, dantza…

Horrela, urria Bizkaiko Kultura Ondarearen hilabete bihurtu da duela bi 
hamarkada baino gehiagotik. Edizio bakoitzean, Bizkaiko Foru Aldundiak 
udalekin, kultur erakundeekin eta gizarte-erakundeekin batera lan egiten 
du programa biribila, askotarikoa eta joria prestatzeko, Lurraldeko 
eskualde guztietara iristeko asmoz.

2023ko Jardunaldiei buruzko argibideak, irailetik aurrera, hemen 
eskuragai: www.ondareabizkaia.eus

MUSEOEN NAZIOARTEKO EGUNA  
Urtero, maiatzean, Bizkaiko Foru Aldundiak ekimen bat zuzentzen du 
Lurraldeko museo guztiekin elkarlanean, Museoen Nazioarteko Egunaren 
esparruan. Egun horren helburua da Bizkaian dauden 40 museotik gora 
agerian jartzea eta ezagutzera ematea, herritarrak Lurraldeko museo-
jardueraren joritasunaz jabe daitezen.

MAIATZA

URRIA
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LA ENCARTADA MODA

Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako La Encartada Moda izeneko moda 
eta tradizio garaikidearen topaketa ekainean egingo da, eta publiko 
guztiari zuzenduta dago. Bertan, bertako, estatuko eta nazioarteko 
moda-profesional ezagunek beren lanak erakusten dituzte, fabrikako 
ehun urteko makinen inguruan egiten diren desfileetan.

La Encartadaren balio handienetako bat mende bat baino gehiagoko 
makineria bilduma bikaina da. Fabrikak produkzio-prozesuko elementu 
guzti-guztiak mantentzen ditu. Osotasun tekniko horrek eta bere 
kontserbazio-egoera bikainak La Encartada museoa bere generoan 
paregabea eta gure kultura-ondarearen funtsezko elementu bihurtzen 
dute.

Programazioa www.laencartadamoda.eus webgunean kontsultatu ahal 
izango da.

MUSEKINTZA 

MusEkintza arte eszenikoz blaitutako jaialdia da, arte-diziplina ugariko 
(zinema, antzerkia, ilustrazioak, poesia, eskultura, moda, bertsolaritza, 
musika eta hainbat dantza-estilo) ikuskizunak eskaintzen ditu urte 
osoan zehar. Espazio bakoitzerako berariaz prestatutako argiztapen eta 
proiekzio apaingarriak publikoaren esperientzia areagotu egiten du. 

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen du jaialdia. Bizkaiko museo edo toki 
historikoetatik joaten da, eta hilean horietako batean ikuskizun bat egiten 
da, eta guztiak ezberdinak dira. 

Informazioa eta erreserbak: www.bizkaikoa.bizkaia.eus

EKAINA

URTE OSOAN
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IBILTARI 2023

Ibiltarik erakusketa ibiltariak eskaintzen ditu, eta horiek Lurraldeko 
hainbat kultur espaziotan erakusten dira. Ibiltari programa Bizkaiko Foru 
Aldundiak sustatzen du.

Horrela, Ibiltari erakusketak Bizkaiko udalerrietatik ibiltzen dira urte osoan 
zehar. Erakusketa ibiltari horietan gure ondarearen hainbat eremu batzen 
dira, hala  nola Bizkaiko naturako paisaia ederrenen argazki-aukera, 
euskal pilotan profesionalki nabarmendu ziren lehenengo emakumeei 
gorazarre egiteko erakusketa bat edo saroien misterioak ezagutzera 
ematen dituen erakusketa bat.

EGUN BEREZIAK MUSEOETAN

 ► Emakumeen Nazioarteko Eguna.

 ► Monumentu eta Toki Historikoen    
Nazioarteko Eguna.

 ► Museoen Nazioarteko Eguna.

 ► Euskararen Nazioarteko Eguna.

 ► Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea.

URTE OSOAN

MARTXOAK 8

APIRILAK 18

MAIATZAK 18

ABENDUAK 3

MARTXOA
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A S K O ...eta gehiago
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