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Muskizeko Muñatones
Gaztelua
2021/09/24

MBC / La Glo Circo / TRACKEN studio

Esperientzia osoa ilunabarrean, musika, dantza 
bertikala eta gazteluaren fatxadan ikusizkoak 
uztartzen dituena.
Mamba Beat Clubaren musika iradokitzaileak 
ikusleak hartuko ditu Gazteluan ilunabarrean, 
ingurunera egokituz eta sentsazio ezberdinak sortuz. 
La Glo Cirkok bere Sacred ikuskizunaren ikuspegi 
berri bat aurkeztuko du, unibertsoaren taupaden 
partituran, gure izatean darion notari buruz 
hausnartzeko gonbita egiten duena. Funtsezkoa, 
ukaezina, zirraragarria. Sacreden zatiak eta 
Muñatones gaztelua motibatzaile gisa hartuta izan 
duen bilakaera. Elementu berriek esperientzia 
paregabea sortuko dute dantza bertikalarekin, zoru 
dantzarekin, musikarekin, argiztapenarekin eta 
proiekzioekin. La Glo Cirko, Mamba Beat Club eta 
TRACKEN studio taldeek ordubeteko saioa egingo 
dute musika eta ikusmen potentzia zabalduz, 
Gazteluaren fatxadan proiekzioak eginez. Bi 
konpainien arteko elkarlan estuak emango dio 
amaiera Muñatones gazteluko gau paregabeari.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 629271516



Euskal Herria Museoa 
(Gernika - Lumo)
2021/10/30 

Museoan Filmatzea 

Argiak, kamera, EKIN!!!! Egun horretan, ECCBIk filme 
sekuentzia bat grabatuko du Amara Mosteiro 
zuzendariaren eskutik. Museoko bisitariak 
filmazioaren figurante gisa parte hartuko du, zinema 
barrutik biziz. Filmatzeko set-a Museoko hainbat 
espaziok osatuko dute.
Talde teknikoarekin batera, emakumezko eta 
gizoneko bi euskal aktore izango dira protagonista.
Filmatutako materiala muntatu eta hau izan nahi 
duen orori bidaliko zaio. Horregatik, filmaketa 
amaitzean, nahi duenak bere helbide elektronikoa 
utzi ahal izango du, taldeak materiala bidal diezaien.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 946255451



Arkeologi Museoa 
(Bilbao)
2021/11/27 

Zukut 

Musika Museoan. Antzinako soinuez gozatuz, 
ikuspegi garaikide batetik. Kontzertua Zukut 
taldearen eskutik  (Iñigo Olazabal eta Argibel Euba) 
izango da, eta ikusleek ez ohiko beste erritmo eta 
soinu batzuk izango dituzte.
Museoko aretoetako batean, musika tresna 
akustikoekin paseak egingo dituzte. Musikariek 
horrela girotuko dute museoko bisita. Espazio 
horretan, argiztapen apaingarriak ingurunea jantziko 
du, eta giro magiko bat sortuko da, esperientzia inork 
ahaztu ez dezan.
Egun horretan zehar, musika tresna tradizional 
batzuen soinua jendearengana hurbiltzea 
proposatzen da, batzuek deskubritu ditzaten eta 
beste batzuek oroitzapena eta oroimena gogora 
dezaten.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 944040990



ARRANTZALEEN MUSEOA 
de Bermeo
2022/01/29 

Irudiztatutako Inprobisasioek 
 
Leire Llanoren IRUDIZTATUTAKO INPROBISASIOEK 
izaera parte-hartzailedun esperientzia artistikoak 
dira. Haziak landatuko ditugu, edertasuna bilatu, 
elkar aurkitu, besteari entzun eta partekatu. Baina ez 
edozein aretotan, ez, Arrantzaleen Museoan baizik, 
itsasoa ardatz hartuta.
Musikari batek eta bi ilustratzailek modu 
inprobisatuan jarduten dute, eta elkarrekin espazio 
murgiltzaile bat sortzen dute, non, musikaren eta 
irudiaren bidez, parte hartzen duten ikusleek gai 
globalei eta gaur egun garrantzi berezia dutenei 
buruzko gogoetak partekatu ahal izango dituzten. 
Ikusteko zatia atzerako proiektore baten kristalaren 
gainean sortuko da, horrela argi eta itzalen joko 
hipnotikoa lortuz. Itziar Madariaga arduratuko da 
musikaz.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 946881171



Ferrería El Pobal Burdinola 
(Muskiz)
2022/02/26
2022/06/11

Oreka TX / Janire Etxabe
 
Poesia, musika eta dantza. Egun horretan zehar, 
Museora joaten den jendeak espazioaz gozatzeko 
aukera izango du, musika eta dantza uztartzen 
dituen bisita gidatuan, burdinolako soinu eta 
usainekin nahastuta. Inoiz ahaztuko ez duten 
esperientzia.
Harkaitz Martínez de San Vicente eta Mikel Ugarte 
(Oreka TX), Janire Etxabe (dantza eta barrena) eta 
Iñigo Egia (perkusioa eta soinu-teknikaria) artisten 
eskutik, Museora hurbiltzen diren pertsonek espazio 
magikoa izango dute, eta ez bakarrik burdinolak nola 
funtzionatzen zuen ikusiko dute; gainera, 
perkusioaren soinuetan eta Janire Etxaberen aireko 
dantzaren irudi ikusgarrietan jatorria duten beste 
sentsazio asko sentituko dituzte.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 629271516



La Encartada 
Fabrika-Museoa   
(Balmaseda)
2022/03/26

RELOADED_Emakume Arketipoak

Ohiko antzezlan bat baino gehiago da, esperientzia 
bat da, ikusleek aktorearengandik gertu bizi duten 
bidaia bat. Emakumearen erdigunerako bidaia.
Arketipo DE MUJER_RELOADED topaketa-itxurako 
pieza eszenikoa da. Bertan, Juana Lor, Haizea Águila 
eta Beatriz Villanueva aktoreek tresna erabilgarri 
batzuk eskaintzen dituzte, emakume bakar batean 
bizi daitezkeen emakume guztiak identifikatu eta 
ezagutzeko.
Pieza "ad hoc" egokituko da, esleitutako 
espazioarekin bat egiteko. Espazio hori 
ehun-lantzean zentratuko da, eta eszenografia 
bizidun gisa erabiliko da metafora gisa ehuntzeko 
ekitaldian sakontzeko.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 946800778



Txakolingunea 
Txakolinaren Museoa 
(Bakio)
2022/04/30

Txakolinaren MAGIA

Txakolina, magia eta umorea. Magia eta umorea 
uztartzen dituen ikuskizuna, Jon Zabal magoa eta 
Yogurinha Borova artista integralaren eskutik.
"XX. mendearen hasieran bezala, aurrerapen 
zientifiko bakoitza zirku-ikuskizun gisa aurkezten 
zenean, museoko bisitariak txakolinaren jabetza 
aurkitu berrien erakustaldira joango dira. Hitzontzi 
xelebre bat arduratzen da probaz. Azken 
erakustaldiaren unea iritsi da. Esperientzian 
laguntzeko eszenatokira igotzen den ikusle bat 
bilatzeko unea da. Akats handi bat. Izan ere, 
bat-bateko kolaboratzaileak mugara jarriko du 
egoera, zorroztasun zientifikoaren eskakizunekin. Eta 
gainera kantaria izan nahi izan du beti... "

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 946028513



Muskizeko Muñatones
Gaztelua

2022/05/28

Antzerki-Tailerra eta 
Herri-Ikuskizuna

Antzerki tailer bat eta inguru bikain batean 
antzezteko propio sortutako ikuskizun bat: Muskizko 
Muñatones gazteluan.
Aurretik egindako antzerki-tailer batetik sortutako 
ikuskizun bat egingo da. Hortzmuga konpainiako 
profesionalek antzeztuko dituzte pertsonaia 
nagusiak, eta tailerrean izango diren pertsonek 
haiekin batera antzeztuko dituzte eszenak.
Ordu erdiko ibilbidean, pertsonaia nagusi bat edo 
batzuk bisitariekin egongo dira bisitariez goza 
dezaten, eta esparruko hiru gune zehatzetan garaiko 
jarduerak birsortuko dira istorio eta pasadizo txikiak 
kontatzen diren bitartean.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 629271516



Euskal Herria Museoa 
(Gernika - Lumo)
2022/06/24

Zentzumenen Akelarrea
MBC / TRACKEN studio

Izaskun Barroso aktore eta zuzendariak antzerki 
esperientzia bat proposatzen digu William 
Shakespeareren eskutik, baina Euskal Herrira, bere 
historiara eta bere mitologiara hurbilduz. Berritzailea, 
poetikoa, ahaztezina. Zentzumen-saio magikoa. 
Istorio oniriko bat, ikusmena eta entzumena ez ezik, 
ihintz-tanta batzuen ukimena edo itsas olatuen 
zipriztina, ikusleari sartzean ematen diogun "Urdin 
sagarra" baten zaporea, edo lurraren usaina bere 
fruitu eta loreekin, itsas brisaren usaina, su 
txinpartatsu batena, bukaerako puxtarri bat 
dantzatzen duena, ikusleen aurrean. Agian ez da 
queimada bat, "Intxaursaltsa" bat baizik. Zer gehiago 
ematen du gure arbasoen magia eta omenaldia 
sortzen badugu?
ZENTZUMENEN AKELARREA amaitzean, Mamba 
Beat Club eta TRACKEN studio taldeek ordubeteko 
saioa egingo dute musika elektronikoarekin eta 
proiekzioekin, eta MusEkintzan bildutako material 
bisuala fusionatzeko zatiak ere eskainiko dituzte. Bi 
konpainien arteko elkarlan estuaren ondoren sortu 
da proposamena, eta Euskal Herria Museoan egingo 
den gau paregabeari amaiera emango dio.

Aurretiaz erreserbatu beharra dago: 946255451



MusEkintza

Argiztapen Apaingarria

Museo bakoitzean, espazio horretarako bakarrik 
sortutako ikus-entzunezko proposamen bati 
eskainitako txoko bat aurkitu ahal izango du 
bisitariak. Hori da MusEkintzak museoetan zehar 
bidaiatzeko erabiliko duen modua, bere eragina 
espazioetan, bere zigilua. Sormen lan hau TRACKEN 
studio taldearen esku dago, Ozenkirekin lankidetzan. 
Diseinu bizia, espaziora egokitzeko eta esperientzia 
berri bat sortzeko gai dena. Horretarako, argiztapen, 
proiekzio bisual, mapping eta soinu espazialeko 
teknikak erabiliko dira. MusEkintzak ikusleen 
esperientzia indartu eta lagunduko du.


