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BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO MUSEO,
ARETO ETA INTERES TOKIAK

E

zin dugu Bizkaia ulertu bere mendietako kolore berdea, itsasoaren
urdina edo burdinaren gorria gabe. Ezta, Santimamiñeko kobetan
aztarnak utzi zituzten lehen biztanleak, edo berezko legeak erabiliz
lurraldea antolatzeko Gernikako Batzar Nagusietara joaten zire
bizkaitarrak, zein txakoli txiki bat kudeatzen zuen baserritarra edo
irabazitako dirua industrian inbertitzea erabaki zutenak ezagutu gabe.
Bizkaia eta bere biztanleen funtsa eta identitatea plazaratu nahi ditu
Bizkaiko Foru Aldundiak. Hau lortzeko, lurralde guztian zehar edaturik
hamar ekipamendu baino gehiago daude, museo, erakusketa areto eta
aztarnategi arkeologikoren artean.
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Helburu honekin, urtero zentru hauetako bakoitzak kalitatezko jarduera
interesgarri ugari antolatzen ditu. Adin eta ezaugarri ezberdinetako
bisitariek, besteak beste, Bizkaiko historia, gastronomia, biztanle edo
industria ezagutu eta hobeto ulertzeko aukera dutelarik.
Aurten, 2020.urtean, aldibaterako 31 erakusketa antolatu dira beste
hainbat jarduerekin batera, 34 bisita gidatu berezi, 13 erakustaldi,
helduentzako 18 ikastaro eta tailer, familientzako 38 jarduera, 20
hitzaldi eta mintegi, 9 ibilbide, azaldutako 5 dastaketa, 9 musika eta
arte emanaldi, ikasleentzako egitarau zabal bat, etab. Behin eta berriz
eskeintzen diren jarduerak dira, ia urteko egun guztietan zerbait egiteko
aukera dagoelarik.
Azken batean, Bizkaiko Foru Aldundiko museo eta interes
tokiek guregana hurbiltzera animatzen zaituztegu Ondareaz modu
partehartzaile batean gozatuz.

944 066 341
bizkaikoa.hedapena@bizkaia.eus
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
@BizkaiaKultura
@OndareaBizkaia

| Jardueren informazioa etengabe eguneratzen da Web gunean eta Sare Sozialetan.
| Jardueren berri izan nahi baduzu, egin zaitez buletinaren harpidedun: www.bizkaikoa.bizkaia.eus/buletina.
| Gomendagarria da aldez aurretik lekuak dauden kontsultatzea.

ARKEOLOGI
MUSEOA
Arkeologi Museoa Bizkaiko ikerketa arkeologikoen kanal-hedatzaile

eta erreferentzia-zentrua da, lurraldeko historia ezagutarazteko,
ikerketa arkeologikoak sustatzeko eta material arkeologikoak
biltzera, gordetzera eta zaharberritzera zuzendutako ekintzak aurrera
eramaten baititu.

ERAKUSKETAK
ERRALDOIEN SORBALDA GAINEAN: Euskal Arkeologiaren Historiografia

Iraila-2021 Otsaila

Arkeologia azken 150 urteetan farma hartzen joan den zientzia da, XIX. mendearen erdialdean
aitzindari batzuk iraganeko objektuak baloratzen hasi zirenetik, lehendabizi bere ezaugarri estetikoengatik eta gero iragana ezagutzeko metodo gisa. Erakusketan, Euskal Autonomia Erkidego,
Nafarroako Foru Komunitatean eta Euskal Herriko Iparraldeko arkeologiaren garapena eta
historiaren ikusiko dugu, lehen aipamen eta azterketetatik gaur egungo garaietara.
Azalpen guztiak aldi bakoitzean aurkitutako pieza eta objektu esanguratsuenak izango dituzte
ondoan, aurretik izan ditugun arkeologoak omentzeko eta gaur egun gure ezagutza eraikitzen
dugunontzako.

Museoko erakusketa iraunkorrak duela 100.000 urte baino gehiago
gure lurraldean bizi izan ziren gizakien historiaren hastapenetatik garai
historikoetaraino bidaiatzea ahalbidetzen digu.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arkeologimuseoa

HISTORIAKO ZATIAK

Mallona Galtzadak, 2
48006 BILBAO

Ekaina-Abuztua

Erakusketak bisitariari Bizkaiko historiaren bertsio sintetizatua eskaini nahi dio, aztarna materialen hautaketa
zainduaren bidez. Mallona aretoan, Arkeologi Museoak duen bildumako piezarik garrantzitsuenak ikusi ahal
izango dira testuinguru historiko eta kronologikoaren arabera.

944 040 990
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

MUSEOA AZTARNAZ-AZTARNA
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Normalean Museoko arkeologi gordailuan egoten diren pieza bitxien erakusketa.
|| Santimamiñeko ontzia.
Prim

Iturribide

1

|| Argiñetako igitaia.

Urtarrila | Apirila
Apirila | Uztaila

|| Unzuetako gazteluko potea.

Uztaila | Urria

|| Atxurrako harrizko lanpara.

Urria | 2021 Urtarrila
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BISITA GIDATUAK

KONFERENTZIAK, KONGRESUAK ETA MINTEGIAK

|| Bisita espresak (30 min.) aldibaterako erakusketa, erakusketa iraunkorra eta biltegira.

|| Zinema arratsaldeak Arkeologin.

|| Erakusketa iraukorrera bisita gidatua honako gai hauekin:

“Museoa betarurreko lilekin” (Martxoa).
“Ezagutu ezazu, ezagutu gaitzazu”.
“Bizkaia eta itsasoa orain dela 500 urte”.
“Historiaurreko artea”.
|| Zaharberritze laborategia (Zientzia Astea).
|| Erakusketara bisita gidatua: “Museoa aztarnaz-aztarna”.

|| Arkeologi topaketak: “Euskal Arkeologiaren Historiografia”.
Asteartetik ostiralera
17:00etan

Azaroa
Larunbatak-Igandeak

|| “Arkeouda”, udako koloniak museoan.
|| “Kanpoko udalekuak”, museo kanpoko udaleku taldeentzako tailerrak.
|| “Arkeogabonak”, Gabonetako oporretako tailerrak.
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|| Arkeologi Museotik bisita indusketa lanetan ari den aztarnategi batera.

Uda
Iraila
Ekaina

BESTELAKOAK
|| Kontzertua XI. Urteurrena ospatzeko.
|| Bilbao kantari (Museoen Nazioarteko Eguna).

|| Tailerra familiarekin:

|| “Arkeologia eta Paleontologia” Zientzia Astea.

Maiatza

Iraila-Ekaina

UME ETA FAMILIENTZAKO TAILERRAK

Igande guztietan, hilabeteko lehena eta udan izan ezik.

Urria

MUSEOTIK IRTEERAK

|| Ibilbide arkeologikoa: Andra Mariako katedralatik BIBAT museora (Vitoria-Gasteiz).

|| D.B.H.: Arkeologi Gela - “Paisaia eraldaketa”.

6 eta 12 urte bitarteko umeekin: “Arkeologo egun batez”.

|| VII. Mintegia: “Museoak, Ondarea eta hezkuntza”. Ondarearen Europako Jardunaldiak.

|| Arkeologi eta Burdinola ibilbidea: Erdi Aroko Segurako hiribildutik Zerain eta
Mutiloako meatzari esparruetara.

|| Haur eskuntza: “Kutxa Magikoa”.

3 eta 5 urte bitarteko umeekin.

Martxoa-Apirila

|| Birsortze eta hedapen historikoa: “La vida cotidiana hace 2.000 años”.
Museoen Nazioarteko Eguna.

IKASLEENTZAKO EGITARAUA
|| Lehen Hezkuntza: Arkeologi Gela - Bisita eta arkeologi tailerra.

Otsaila

|| Europako Arkeologi Jardunaldiak.

Apirilak 3
Maiatzak 9
Ekaina

Hilabeteko lehen larunbata
Hilabeteko lehen igandea
Igandeak
Azaroa
Ekaina | Uztaila | Abuztua
Uztaila
Abendua
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ARRANTZALEEN
MUSEOA

ERAKUSKETAK
AKURIO-ELKANO 1519-1522. Bizkaitarrak lehen mundu-biran
Magallanes-Elkano Espedizioaren alderdirik ezezagunenetako bat euskaldunen presentzia da,
batez ere munduari lehen itzulian bizkaitarrek
izan zituzten funtsezko postuak.

Bermeoko

Enpresa honetan parte hartu zuten 31
euskaldunetatik, 7 tripulatzaile bermeotarrak
ziren eta beste 14 Bizkaiko beste leku
batzuetakoak, Lekeitio, Bilbo, Portugalete
edo Mungia bezalako herrietakoak.

Honen moduko museo gutxi dago munduan, euskal arrantzaleen
bizitzari, lanari eta arrantzari dagokion guztia erakusten baitie
bisitariei: arrantzaleen bizitzaren eta ohituren deskribapena, beren
gremio-elkarteak, ontziak, eta denboraren poderioz arrantzatzeko eta
arraina merkaturatzeko erabili dituzten teknikak. Gainera, Euzkadiko
Gudontzidiaren historiaren berri ematen digu, euskal arrantzaleek
eratu baitzuten armada horren muin nagusia.

Erakusketak nabigatzaile horien biografiari
buruz eskuragarri dagoen informazio guztia
zeharkatuko du.

Portu Zaharraren gainean Ertzilla Dorre historikoa
altxatzen da. 1943. urtean Monumentu Nazional izendatutako eraikin
honek Arrantzaleen Museoko aretoak hartzen ditu harresien barruan
1948. urtetik.

Maiatza-Abendua

JOSÉ ARRUE ETA ITSASOA

2019 Abendua-Apirila

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arrantzaleenmuseoa
Ertzilla Dorrea. Torronteroko
enparantza 48370 BERMEO
946 881 171
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus
@ArrantzaleenMuseoa

Bakio

Bermeo
Mundaka
BI-631

Bilbao
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Erakusketak euskal kostaldeko ikuspegi zoragarrienetako batzuk biltzen
ditu,
paisaia
hauek
José Arruek Antonio de
Guezala Euskal Artisten
Elkarteko bere adiskide
bikainarekin
gozatu
zituen. Gaztelugatxeko
San Juan ingurutik ibili
ziren elkarrekin udako
oporretan.
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BISITA GIDATUAK
|| Aldibaterako erakusketara gidatuak: “Elkano, Akurio eta Bizkaitarrak munduan”.
|| “Itsas bataioa, Gaztelugatxe“ (bisita eta barku irteera).

Maiatza-Abuztua |
Urria-Azaroa

HITZALDIAK
|| Kontaketa aurkezpena: “Leihoak / Las ventanas”. Miren Agur Meabe.

Otsaila

Uztaila

|| “Emakumeen inperioa“.

Martxoa

IKASLEENTZAKO EGITARAUA
|| Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntza:
“Arrantzaleen Mundua”.
“Arrainak eta balea”.

Iraila-Ekaina

|| Lehen eta Bigarren Hezkuntza: “Arrantza motak Euskal Herrian”.
|| Bigarren Hezkuntza: “Euzkadiko Gudontzidia”.

UME ETA FAMILIENTZAKO TAILERRAK
|| Familientzako tailerrak.

Urtarrila-Martxoa | Azaroa-Abendua

|| Pazkoa tailerrak “Arrantzaleen Mundua”.

Apirila

|| Udako tailerrak “Lehen Mundu-Bira”.

Ekaina

|| Gabon tailerrak.
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Abendua
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EL POBALEKO
BURDINOLA
Muskizen,

meatzaldearen bihotzean, El Pobal Burdinola dago.
Lantegi hidrauliko honek, burdin-mea metal bihurtu eta mota
guztietako lanabesak eta tresnak egiten zituen. Muñatones Gaztelutik
eskualdea mendean zuen leinuak eraiki zuen burdinola XVI. mende
hasieran, Salazar leinuak, alegia, eta 1965era arte iraun zuen lanean.
2004. urtean ateak zabaldu zituenetik, museo bizia da El Pobal; izan ere,
Bizkaiko industriaurreko jarduerarik garrantzitsuenetako bi erakusten
dira bertan: burdingintza eta errotaritza.
Ingurune eder hau bisitatzera Barbadun ibaiaren ertzetara hurbiltzen
diren guztiek bi makina hidraulikoak abian ikusteko aukeraz gozatu
ahal izango dute.

BISITA ETA ERAKUSTALDIAK

Urtarrila-Abendua

BISITA GIDATUAK
Egunero.
Bisitak euskera, gaztelera eta ingelesez.

Orduero

MAKINAK ABIAN JARTZEA ETA OHIKO FORJA ERAKUSTALDIA
Larunbat eta egun
berezietan.

12:00etan

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal
El Pobal auzoa z/g. Muskiz-Sopuerta
errepidea | 48550, MUSKIZ
629 271 516

|| “Bizkaia, Territorio Ferrón”. Erakusketarekin zerikusia duten jarduerak:

elpobal@bizkaia.eus
@ferreriaelpobal
Muskiz

@elpobal
N-634

Sopuerta

Galdames

AR

El Pobal
auzoa

B AD
UN

BI-2701

B

ERAKUSKETAK
|| Ingenio Bikainak: “Burdina egiteko makinak”.

Bilbao

Urtarrila-Azaroa

Antzeztutako bakarrizketa baten bitartez erakusketara bisita gidatua.

Apirila

Argitaralpenak: “Burdinolak paper gainean. Luis Barreiro-ren marrazkiak eta oharrak”.

Azaroa

Hitzaldiak:
“Un balance de las intervenciones en ferrerías de Bizkaia en las últimas décadas”.
Mª José Torrecilla.

Otsaila

“Una nueva mirada al patrimonio ferrón, desde el paisaje”. Ainara Martínez eta
Amaia Apraiz.

Apirila

Hitzaldi eta tailer partehartzailea:
“Burdinura” ikusentzunezkoaren making of-a. Santi Yaniz eta Antón Lazkano
Marrazki tailerra: “Goazen ba marraztera, la Ollara!”. Javier Gandarillas.
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Azaroa-...

Martxoa
Urria
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FORJA ARTISTIKO ZIKLOAK “Sutegiko topaketak”

ONDARE IBILBIDEAK

|| Forja artistikoa 1: “Euskal errementari generazio biren arteko elkarrizketa”. Luis Padura
eta Oier Elordui.
|| Forja artistikoa 2: “Burdinezko artea Bizkaian”. Jesús Muñiz.

Otsaila
Maiatza

FAMILIENTZAKO JARDUERAK
|| Neguko ipuinak. Alabazan taldea.

Urtarrila-Martxoa

|| Gaikako bisita eta ingurumen tailerra: “Ura eta Basoa”.
|| Familientzako tailerrak:
Talo tailerra.

Martxoa
Martxoa-Maiatza | Iraila

Dorretxe eta Burdinolen arteko harremana ezagutzeko, Bizkaiko forja artistikoaren onena edo
berriki berreskuratutako Olabarrietako “fanderia” berezia bezalakoak ezagutzeko burdin ibilbide
berriak dira hauek.
|| Burdinolak eta dorreak. “Burdinaren Jaunak”. Oxilain, Markina-Xemein eta ingurua.

Martxoa

|| Forja artistikoa Bizkaian. Galdakaoko Andra Mariko portada erromanikoa. Jesús Muñiz.

Maiatza

|| Bi multzo, Barbaduneko La Olla burdinola eta y Kolitzako Olabarrieta fanderia.

Uztaila

|| Arkeologi eta burdinola ibilbidea: Erdi Aroko Segurako hiribildutik Zerain eta Mutiloako
meatzari esparruetara.

Iraila

Barbaduneko zaindariak (Ibaialde).
Ginkana esploratzailea.
Burdin basoa ezagutzen.
|| “Pasta gansa” egiten. Txaramelak gidatuta.
|| Olentzero. Basotik burdinolara.

Maiatza | Iraila
Abendua

POBAL MAKER, ARTE ETA TEKNOLOGIA
|| “Grabatu klasikotik 3D inpresiora”. El Pobal eta Muñatones arteko jarduera.

Urria

XVI. URTEURRENEKO JARDUERA
|| Udako gau xarmangarri bat.

Ekainak 20

IKASLEENTZAKO EGITARAUA
Haur hezkuntzatik unibertsitatera bitarteko ikasle eta aisialdiko taldeei zuzenduta.
Ikasturtean zehar eta oporretan.
Jarduera eta material pedagogikoa:
|| Burdin tailerra.

UDAKO BISITA SUKALD-OLA
|| Bisita hamaiketako “ENKARTATU”-arekin, larunbatetako erakustaldiaren ondoren.

|| Pobal & Encartada. Bidaia teknologiaren bitartez.
Uztaila-Iraila

|| Basoa, ura ete energia.
|| Ogi eta talo tailerra.

Astearteak-Ostiralak

|| Barbadun ibaiko errota eta burdinoletan zehar ibilbidea.
|| Ginkana esploratzailea.
|| Bisita gida didaktikoekin.
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EUSKAL HERRIA
MUSEOA

ERAKUSKETAK
HEMINGWAY & EUSKAL HERRIA

Uztaila-2021 Urtarrila

Erakusketa hau Ernest Hemingwayk Euskal Herriarekin izan zuen harreman bizia ezagutzeko aukera
paregabea da. Idazlea bere bizitzako atal honetan kokatuko dugu, Euskal Herriko kulturarekin eta
jendearekin erlazionatu zenekoa.

Euskal Herria Museoak 1733.urteko Alegria edo Montefuerte jauregi

barrokoan du egoitza, Gernikako Arbola ondoan. 1936. urteko
bonbardaketa ondoren zutik geratu zen eraikin historiko bakarrenetakoa
da. Bizkaiko Foru Aldundiak jauregia eta bere lorategia zaharberritu zituen
Euskal Herria Museo eta Europako Herrien Parke bilakatuz.
Lau solairutan banatutako erakusketa ikus daiteke bere barruan.
Bisitariek, Euskal Herriko bizimodua baldintzatzen duen ingurune fisikoa
ezagutu dezakete. Honetaz gain, historiaren bilakaera eta gaur egungo
konfigurazio politikoa baldintzatu duten gertaera garrantzitsuenak.
Azkenik, Euskal Herriko kirolak, jaiak, musika, dantzak, sinismenak eta
mitoak ezagutu daitezke museo honetan.

JOSÉ ARRUE BARRUTIK

2019 Azaroa-Ekaina

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
euskalherriamuseoa
Alegría Jauregia. Allendesalazar, 5
48300 GERNIKA-LUMO
946 255 451
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus
@EHMuseoa

@EHMGernika
Forua

BI-2238

Hurbileko José Arrue (1885-1977) ikuspegi sakona da. Argitaratu gabeko obra askotan, maisutasun
handiz, euskal irudimenezko pertsonaia, paisaia eta ohiturak azaltzen ditu. José Arrue intimoaren
lagina da, eta familia-funtsa erabili da, oinordekoek zelo handiz zaindutakoa eta hauen
eskuzabaltasunari esker, euskal margolari tradizional honen hedadura eta proiekzioa artistikoa
baieztatzeko aukera ematen digu.

Gernika-Lumo
BI-635

Bilbao

EUSKAL AKUARELISTEN ELKARTEA
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Ekaina-Iraila
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HITZALDIAK, IKASTAROAK ETA TAILERRAK

BISITA GIDATUAK
| Bisita gidatua museora (urte guztia).

Astearteak-Ostiralak

| Bisita gidatua “José Arrue barrutik” erakusketara (Igandeetan , 12:00etan).
| Bisita gidatua Museoko lorategira.

2019 Abendua-Ekaina
Maiatza-Abuztua

| Tailer-erakustaldia: “Ehunaren lanketa” Meritxell Pino.
| Poesia irakurraldi komentatua: “Andrezaharren manifestua”.
| Tailer-kontzertua: “Trikitixa”.
| Hitzaldi eta dastaketa: “Museoen Gaua”.

IKASLEENTZAKO EGITARAUA

| Hitzaldia: “Juan de Arostegi Barbier”.
| Tailerra: “Irrintzia”.

| Haur eta Lehen Hezkuntza: “Basoak Historian” - Agenda 21.
| Lehen Hezkuntza:
| Lehen eta Bigarren Hezkuntza:

Urria-Ekaina

“Altxoarrak eta Kartografia”.

| Kontzertua: Kemen Gra.
| Dantza ikuskizuna: “Gu Agustina”.

“Foruak eta batzarrak” (Gernikako Juntetxearekin elkarlanean).

| Erdi aroko birsortzea lorategian.

“Zesta bizi” (Gernikako Jai Alai frontoiarekin elkarlanean).

| Lehiaketa: “Juan de Arostegi Barbier”. Euskal Akuarelistak.

| Museoko lorategiko zuhaitzei buruzko material pedagogikoa.

UME ETA FAMILIENTZAKO TAILERRAK
| Ipuinkontalaria.

Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Azaroa

JARDUERA ETA DATA BEREZIAK

“Euskal Kultura jokoa”.

| Familientzako tailerrak.

Otsaila

Urtarrila-Martxoa | Maiatza | Azaroa-Abendua

Martxoa
Uztaila
Iraila
Ekaina

| Bonbardaketaren Performance.

Apirilak 25

| Gernikako Bonbardaketaren urteurrena.

Apirilak 26

| Urriko Azken Astelehena.

Urriak 26

Urtarrila

| Umeentzako tailerrak oporretan:
Aste santua.
Uda.
Gabonak.

15

Apirila
Ekaina-Uztaila
Abendua

16

LA ENCARTADA
FABRIKA-MUSEOA
La Encartada S.A. fabrika 1892an sortu zen eta 100 urtez egon zen martxan.
Kapital soziala bost indianok jarri zuten, Mexikon aberastu ziren bizkaitar
emigranteak, haietako hiru Balmasedakoak ziren. Fabrikan, artilea lantzen
zen eta hainbat artikulu egiten ziren, txapela produktu nagusiena zelarik.
Fabrikaren inguruan, auzo langile txiki bat eraiki zen langileentzako etxeekin,
kapera, eskola, zuzendariaren etxea (gaur desagertuta) eta bestelakoekin.

BISITA GIDATUA
“GIZONEN LANA, EMAKUMEEN LANA”

Martxoa

Bisita hau berezia da, emakumezkoen karguak eta lan baldintzak nola garatu diren kontatuko
dizkigute. Boinas La Encartada S.A.ak gehienbat emakumezkoak hartzen zituen lanerako,
ehungintza sektorearen ezaugarri orokorra zelarik.
Bisita aurrera doan heinean, izan zituzten karguak ez zirela berdinak ikusiko dugu. Teorian behintzat,
gizonek zeregin astunenak eta arriskutsuenak egiten zituzten, baina erantzukizun karguak betetzen
zituzten baita: ofizialak, irakasleak eta noski zuzendariak. Emakumezkoek berriz, “espezializaziorik
gabeko” lanak egiten zituzten printzipioz, inoiz ez zituzten soldata edo berdin kontutan hartu nahiz
eta “gizonezko lanak” egin.

2007tik, La Encartada Fabrika Museoa industria-museo bat da. Eraikinek,
makinek eta langile-koloniak garai haien adierazle nabarmena dira, eta
bisitak penintsulako iraultza industrialaren hasierako garaietara eramaten
gaitu. Bere balio nagusietako bat makina-bilduma paregabea dira, gehien bat
ingelesak, XIX. mendearen amaiera eta XX. mendearen hasierakoak.Ia ukitu
gabe kontserbatu ditu bere irudia eta dotazio teknologikoa, eta oso-osorik
mantentzen ditu ekoizpen-prozesuaren elementu guztiak, lehengaia gordin
jasotzen denetik, paketatzeko eta bidaltzeko prozesura arte. Osotasun tekniko
hori eta kontserbazio-egoera paregabea direla-eta, La Encartada bisita daitekeen
elementu bakarra da bere arloan. Hau dela eta, 2019tik ERIH Europako industria
ibilbidean barne dago “Anchor point” edo erreferentzi gune gisa.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
laencartada
El Peñueco auzoa, 11
48800 BALMASEDA
946 800 778
laencartada@bizkaia.eus
@laencartada
Balmaseda
BI-636

G

El Peñueco
auzoa
CA

17

DA

UA

BI-624 Artziniega
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IKASLEENTZAKO BISITA ETA JARDUERAK

Iraila-Ekaina

|| La Encartadako XIII. urteurrena.

Egokitutako bisitak jarduera osagarriekin:
|| Haur Hezkuntza:
“Ardia eta artilea”.
|| Haur eta Lehen Hezkuntza:

JARDUERA ETA DATA BEREZIAK

|| 10 - 13 urte bitartekoa:
“Berdinak al gara?”.
|| DBH eta Batxilergoa:

“Artilearekin lanean”.

“Industri Iraultzaren koadernoa”.

Gymkana kooperatiboa.

“Ekonomia eta Teknika bisita”.

|| Bisita gidatua: “Gizonezkoen lanak, emakumezkoen lanak”.

Martxoa

|| Antzeztutako bisita: “La Encartada en 1918”.

Martxoa

|| Monumentuen Nazioarteko Eguna.
|| VI. Moda eta Tradizio Garaikideko Topaketa.

“La Encartada: Industri iraultzaren adibidea”.

|| Museoen Nazioarteko Eguna.

“Ezagutu gure zuhaitzak”.

Bisita elkartua “El Pobal - La Encartada”.

|| Ondarearen Europako Jardunaldiak.

“La Encartada Fabrikako koadernoak”.

“La Encartada ingelezez” bisita.

|| “La Encartada martxan”:

|| Lehen Hezkuntza:

Urtarrilak 10

“Jolastu eta bete esaldia”.

Jacquard ehungailuaren erakustaldia.

“Txiki ehungailuak”.

Erakustaldi interaktiboa, irute tradizionala.

“Ardi azkarrak”.

Tailer mekanikoaren erakustaldia.

Apirilak 18
Maiatzak 29, 30 eta 31
Maiatzak 18
Urria

Azaroa

“Egingo al dugu orri-markatzailea?”.
“Eraman ezazu oroigarri bat”.

UME ETA FAMILIENTZAKO JARDUERAK
|| Familientzako tailerrak. Igandeak.
|| Umeentzako tailerrak Gabonetan. Asteartetik igandera.
|| Umeentzako tailerrak udan. Lanegunetan.
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Urtarrila-Uztaila | Iraila-Abendua
Abendua-2021 Urtarrila
Ekaina-Abuztua
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MUÑATONES
GAZTELUA

BISITA EGITARAUA
BATERAKO BISITA MUÑATONES & POBAL

Maiatza-Urria | Ekaina-Iraila

Udako igandeak (ekaina-iraila) eta
Larunbatak (maiatza-urria) burdinolaren
erakustaldia eta guzti!

Muñatones Gaztelua XIV. eta XV. mendeetan

zehar, Euskal Herria bandokideen arteko
borrokek hondatu zuten garaian, luzatu zen
eraikitze-prozesuaren emaitza da. Bizkaiko
arkitektura-ondarearen adibide bikainenetako
bat dugu.

UDAKO BISITAK

Hori dela eta, Monumentu Multzo izendatu
zuten eta, modu horretan, kontserbatutako
aztarnen kalitatea eta eraikinaren balio historiko
aparta bermatu egin zen. Izan ere, kanpoko
harresien sistemagatik, hauxe dugu gaztelutzat
jo daitekeen Bizkaiko dorretxe bakarra. Ez
hori bakarrik, gure historiako pertsonaia
berezienetako bati lotuta dago, arma eta
letra gizon izan zen Lope García de Salazar
boteretsuari, alegia, zeinek Bienandanzas e
Fortunas obra ezaguna idatzi zuen.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus
(Interes tokiak)
San Martín auzoa | 48550
MUSKIZ
ZIERBENA

Igandeetan. 10:30ean | 12:30ean.

ANTZEZTUTAKO BISITA

“Muñatonesgo azpijokoak”.

Ekaina-Iraila
Maiatza | Iraila

TAILERRAK
|| “Gaztelutxiki” tailerra: ikasle eta aisialdiko taldeentzako bisita eta tailerra.
|| “Harezko gazteluak ”: familientzako tailerra.

Maiatza-Urria
Uztaila

JARDUERA BEREZIAK
|| “Borrokarako teknikak Loperen garaian”: hitzaldia eta bisita. Ekaitz Etxeberria.

Apirila

|| “Bereterretcheren kantoria”: kontaketa eta antzezpena. Bego Alabazan.

Ekaina

|| “Erdi Aroko birsortzea”: VI. edizioa.

Ekaina

|| “Loperen dieta”: hitzaldia -Pedro Castaños- eta Erdi Aroko menua.

Uztaila

Bilboko Portua
Puerto de Bilbao

629 271 516
elpobal@bizkaia.eus
@ferreriaelpobal

@elpobal

SANTURTZI

Petronor
A-8
Sarrera
Muskiz

MUSKIZ
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N-634

Bilbao

ORTUELLA
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SANTIMAMIÑE
Santimamieko

koba, UNESCO-k Munduko Ondare izendatua,
erreferentzia lekua izan da gure lurraldean. Hamarkada askotan,
bizkaitarren ondoz ondoko belaunaldiak haitzulotik ibili eta bertako
labar-pinturak eta labar-grabatuak ikusi ahal izan dituzte. Egun, 100
urtetan bisitak izan ondoren, nahitaezkoa da koba garbitu eta zaintzeko
lan sakona egitea, haitzuloa benetako altxor geologiko, artistiko eta
arkeologikoa baita. 2004tik orain arte, jakintza-arlo askotako hogei
adituk baino gehiagok osatzen duten taldeak jarraitu du ikerketak egiten.
Gaur egun, kobazuloa gidari baten laguntzaz bakarrik bisitatu daiteke.
Zati fisiko bat eta zati birtual bat duen aurkezpen berritu baten bidez,
jendeak multzoa ingurumena errespetatuz eta modu arduratsu batean
ezagutzeko eta horretaz gozatzeko aukera izango du.

JARDUERA-PROGRAMA
BISITA GIDATU BEREZIAK
|| “Emakumea Historiaurrean”.

Martxoa

|| Gaueko bisita.

Maiatza

|| Bisita biziduna.

Maiatza

Doako bisitak:
|| Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea.
|| Museoen Nazioarteko Eguna.

Martxoa
Maiatzak 18

|| Santimamiñe Eguna.

Uztailak 25

|| Munduko Ondarearen Nazioarteko Eguna.

Azaroak 16

IKASLEENTZAKO EGITARAUA
|| Lehen eta Bigarren Hezkuntza: bisita gidatua eta parte-hartzaileak taldeko
bisitariaren ikasketa mailari egokituta. Bisitak unitate didaktikoekin osatzen dira,
irakasleei zuzenduta, bai ikasleekin prestatzeko eta baita lortutako ezagutzak
indartzeko ere.

Iraila-Ekaina

UME ETA FAMILIENTZAKO TAILERRAK
|| Umeentzako tailerrak (hilabete bakoitzeko azken igandea).

Urtarrila-Abendua

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
santimamiñe
Basondo auzoa z/g | 48315 KORTEZUBI
944 651 657 / 944 651 660
santimamine@bizkaia.eus
@santimamine
@santimaminekoba

Arteaga

GernikaLumo
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BI-2238

Basondo
Oma
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JARDUERA BEREZIAK
Monumentuen eta Tokien Eguna:
|| Hitzaldia: “Las últimas campañas de excavación de Santimamiñe”.

Apirilak 18

|| Ibilbidea: “El recorrido de los materiales arqueológicos, de la excavación al Museo”.
SANTIMAMIÑE EGUNA
Egun honen bidez, margoen aurkikuntza eta kobazuloko indusketen hasiera
ospatzen da. Horretarako, Historiaurrean ehunak fabrikatzeko erakustaldia antolatu
da, baita J.M. Barandiaranek landatutako Indiako gaztainondoaren azpian egingo den
kontzertua ere.

Uztailak 25

|| Erakustaldia: “Fabricación de textiles en telares prehistóricos”.
|| Kontzertua Kobazuloaren sarreran.

Ondarearen Europako Jardunaldiak:
|| Erakustaldia: “Las primeras técnicas alfareras”.

Urriak 18

Gizaterairen Ondarearen Eguna:
|| Hitzaldia: “El arte prehistórico del Cantábrico”.
Ipuinkontalaria.
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Urriak 14
Abenduak 19
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TXAKOLIN MUSEOA
TXAKOLINGUNEA
I

kus-entzunezko eta interaktiboen bitartez Txakolin MuseoaTxakolinguneak txakolinaren, ardo berezi, bakar eta nortasun handiko
honen, ezaugarriak eta ekoizte prozesuaren gora-beheren berri
jakiteko bidea eskaintzen digu.
Bertan izanda jakingo dugu azken urteotan aurrekoa aldatzeraino
txakolinak berak eta upategiek izen duten historiaz eta garapenaz. Beti
ere tradizioarekiko loturak askatu barik eta ohiko ekoizpenak hobetzeko
aldera, ekinez eta ahaleginez, teknologia berriek eskaintzen dituzten
onurak eta abantailak erabiliz lortu ahal izan du goreneko mailetan
onarpena eta izen ona ardo honek. Honekin batera ikusiko dugu zelan,
txakolin zuria izan arren ezagunena eta ekoitziena, badirela upategiak
txakolin gorria edo “ojo de gallo” deritzona edo txakolin beltza egiten
dutenak. Txakolin honeen produkzioa txikiagoa izan arren ez dira zuria
baino gutxiago, honen antzera nortasun handikoak eta bereziak.

AZALDUTAKO DASTAKETAK

Urtean zehar ardo
desberdinen dastaketak eta “maridajeak”
egiten dira esperientziadun sommelierren
eskutik.

Martxoa
Maiatza
Ekaina
Iraila
Abendua

BISITA GIDATUAK DASTAKETAREKIN
Txakolingunea beti gidaturik bisitatzen da, aukera ezberdinak:
|| Bisita orokorra, txakoli bat barne.
|| Bisita gidatua gehi bi txakoli edo txakoli bat eta pintxo bat.
|| Bisita gidatua gehi bi txakoli eta bi pintxo.

ERAKUSKETAK
|| Bizkaiko auzo ikastolak.
|| Bakioko Margozaleak.
|| “Biribilak Mendietan. Seles-Kortak-Saroiak”.

Urtarrila-Ekaina
Uztaila-Iraila
Urria-Abendua

UME ETA FAMILIENTZAKO JARDUERAK
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
txakolingunea

|| Asteburuetako familientzako tailerrak (hilean behin).

Urtarrila-Uztaila | Iraila-Abendua

|| Umeen tailerrak Gabonetan, Ihauterietan, Aste santuan eta udan.

Basigoko Bide Nagusia, 3
48130 BAKIO
946 028 513
txakolingunea@bizkaia.eus
Bermeo

Bakio
Sollube
BI-2101
BI-631

Bilbao

27

28

ONDARE
ARETOA
Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondare Aretoak

400 m2-ko erakusketa-gune bat du eta
erakundeak berak sortutako erakusketak
zein beste erakunde batzuk antolatutakoak
jasotzen ditu. Erakusketa horietan era
askotako gaiak lantzen dira, baina arreta
berezia eskaintzen zaie kultura ondarearekin
zerikusia duten gaiei.

ERAKUSKETAK
MERCEDES DE MIGUEL: “Janztearen artea”

2019 Abendua-Apirila

Mercedes de Miguel diseinatzailearen
azken 30 urteak berrikusten dituen atzera
begirako erakusketa.
Gure gizartearen erretratua da kode
femeninoan,
emakumezkoen
bizimodu
moderno eta modernoa definitzen duten
arropen eta osagarrien bidez.
Jarduerak:
|| Mercedes de Miguelekin topaketak.
|| Taldeentzako bisita gidatuak hitzordu bidez.

75. URTEURRENA

Bizkaiko Elkarte Artistikoa.

25. URTEURRENA

Juan Manuel Lumbreras Galeria.

ADINEKOENTZAKO LEHIAKETAREN ERAKUSKETA
ANTONIO TRUEBAREN MENDEURRENA

Enkarterrietako Museoa.

Apirila-Ekaina

Uztaila-Urria

Urria

Azarotik aurrera

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
ondarearetoa
María Díaz Haroko kalea, 11
48013 BILBAO
944 067 737
ondare.aretoa@bizkaia.eus

Mª Día
z

de Ha
ro

@ondarearetoa
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Rodrí
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REKALDE
ARETOA
R

ERAKUSKETAK
AGUSTÍN IBARROLA

Uztaila-2021 Urtarrila

Agustín Ibarrolaren artearen eta naturaren arteko
harremanari buruzko oinarrizko erakusketa.
Artistari omenaldia eta aintzatezpena da, bere
90. urtebetetzearekin bat eginez. Bere sormen
unibertsoaren interesa, bere begirada pertsonala eta bere
irudimenak Naturan duen irudikapena adierazten du.

ekalde aretoa egungo arte-jarduera askoren ezagutzan, harreran eta hedapenean sakontzeko
helburua duen gune bat da.
1991. urtean sortu zenetik, aretoaren ibilbidea estuki lotuta egon da gure mugen barnean eta
kanpoan ekoizten den arte garaikidearen ikerketarekin, eta, ildo horretan, egungo artearen ardatz
diren eztabaidetan oihartzuna izan duten lan-proposamenak egin ditu.
Egitura aldetik bi gunetan bananduta egonik, Rekalde aretoak abiadura ezberdinetan ibili nahi du,
era askotako lan-formatuetan sakondu ahal izateko, erakusketak, lan-aurkezpenen proiektu zehatzak,
eztabaida-saioak, bideo-emanaldiak, hitzaldiak eta argitalpenak prestatuz. Rekaldek kulturaren
hizkera desberdinei buruzko eztabaida irekian parte hartu nahi duten guztiek eratuko duten “gunea”
izan nahi du. Azken batean, gaur egungo jarduera artistikoa ikasteko plataforma bat izan nahi du.

IGNACIO GOITIA

2019 Urria-Urtarrila

CRISTINA GARCÍA RODERO

Otsaila-Maiatza

ERTIBIL Bizkaia 2020

Maiatza-Uztaila

BARRIEK 2020 - BFA Bekak

Otsaila-Uztaila

“MAHIA” - Yves Chaudouët. Bilbao-Baiona-Pamplona

Apirila-Maiatza

BISITA IRUZKINDUAK

Urtarrila-Abendua

ARTISTEKIN TOPAKETAK
IKASLE TALDEENTZAKO BISITA ETA JARDUERAK

Ikastetxeekin hitzordua hartuta.

TAILERRAK
www.salarekalde.bizkaia.net
Rekalde Zumarkalea, 30
48009 BILBAO

salarekalde@bizkaia.eus

Alam
eda R
ecald
e

Iparr
aguir
re

@salaRekalde
Hena
o

illa
Erc

Martxoa | Ekaina | Azaroa

|| Umeentzako eta familiarekin.

Urtarrila-Martxoa | Maiatza-Ekaina | Iraila-Abendua

|| Umeentzako oporretan:
Christmas at Rekalde.

944 068 532
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|| Adinekoentzako: “Artea eta memoria”.

Urtarrila

Tailerrak udan.

Ekaina

Easter at Rekalde.

Apirila

Summer at Rekalde.

Ekaina

Tailerrak Pazkoa astean.

Apirila

Tailerrak Gabonetan.

Abendua

EGITARAU BEREZIAK
|| Fundación Síndrome de Down: Laboratorio del arte.
|| Rekalde AVIFES.
|| Rafaela María - Zorrotza, eguneko zentroa.
|| ECOS - Ikusentzunezkoen irakurketa.
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BIZKAIKO
IBILBIDE
HISTORIKOAK
Bizkaiko Foru Aldundiak bisita gidatuen

eskaintza zabala aurkezten du, Bizkaiko
historia ezagutu eta gozatzeko. Neolitotik
industriaurrerarte, eskaintza kultural honek
Bizkaiko etaparik garrantzitsuenak eta
lurraldearen ezaugarri izan diren jarduera
ekonomikoak eta politikoak ezagutzeko
aukera ematen du. Guztia, Bizkaiak
eskeinitako paisaia espektakularrak eta
natura hostotzuagaz.

ARROLAGUNE
Arrolako Opiddumaren interpretazio zentroa.
Urte guztian zabalik asteburuetan. Astean zehar elkarte eta ikastetxeei zabaltzen zaie hitzordua hartuta.

BURDINOLEN IBILBIDEAK
Maiatza

Barbadun eta Lea ibaiaren burdinolen ibilbideak.
Asteburu guztietan.

URDAIBAIKO IBILBIDE HISTORIKOAK
Bisita gidatuak egunero astearteetan izan ezik.

Uztaila-Abuztua

BIZKAIAKO ZIN-BIDEA IBILBIDEA
Bizkaiko Jaunak Foruak zin egiterakoan jarraitzen zuen bidea egiten duen ibilbidea da hau.

Iraila

LABAR ARTEAREN EUROPAKO EGUNA
Hitzaldia Ondare auditoriumean labar-artean aditua den norbaiten eskutik.

Urriak 9

Informazioa eta erreserbak:
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
688 856 689
ibilbideak@bizkaia.eus
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EGITARAU BEREZIAK
MARTXOA | Emakumearen Nazioarteko Eguna (8) // Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea
APIRILA | Aste Santua
MAIATZA | Museoen Nazioarteko Eguna (18)
EKIANA-UZTAILA-ABUZTUA | Udako jarduerak
URRIA | Ondarearen Europako Jardunaldiak
ABENDUA | Euskararen Eguna (3) // Gabonetako jarduerak
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