2022
Arkeologi
Museoa
(Bilbao)

Muñatones
Gaztelua
(Muskiz)

2022/09/10

2022/09/24

Europa Parkea
(Bilbao)

Bilboko Berreginen
Museoa
(Bilbao)

2022/10/29

2022/11/26

2023

MusEkintza

Arrantzaleen
Museoa
(Bermeo)

La Encartada
fabrika- museoa
(Balmaseda)

2023/01/28

2023/02/25

Mariaren Bihotza
plazako aztarnategia
(Bilbao)

Txakolin
Museoa-Txakolingunea
(Bakio)

2023/03/18

2023/04/29

El Pobaleko
Burdinola
(Muskiz)

Euskal Herria
Museoa
(Gernika - Lumo)

2023/05/27

2023/06/10

Santimamiñe
(Kortezubi)

2023/06/24

Arkeologi Museoa
(Bilbao)
2022/09/10

Carmelo Gómez
A vueltas con Lorca - Carmelo Gómezek eta

Mikhail Studynovek, Emi Ecayren zuzendaritzapean,
A vueltas con Lorca aurkeztuko digute. Federicoren
nahiz Lope, Neruda, Cervantes, Machadoren…
hegaldien zatitxoak. Baina batez ere Lorcaren
emakumeak: Poncia, Adela, Yerma, Magdalena,
Soledad Montoya, emaztegai bat eta emazte desleial
bat. Emakume hauek guztiek atea zabaltzen digute
ibilbide honetara Federicoren eskutik.
Pianoa konplize izanda, narratzailea, aktorea eta
poeta lagunduko ditu. Carmelo eta Mikhail, “Elling”
lanaz geroztik, berriz ere eszenatokian elkartuko dira,
antzezpen bakoitzean hitz eta musika bidezko
emanaldi ikusgarria eskainiz. Uraren azpitik hitzek
jarraitzen dute, dio Federicok; eta hitzei eutsiz,
musika.
Sartu eta ikusi… horrela nahi izanez gero.

19:00etan - Ikuskizuna gazteleraz

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 944040990 telefonora deituta

Muñatones Gaztelua
(Muskiz)
2022/09/24

GANSO&CIA
Babo Royal -

Familia osoarentzako antzerkia
Muñatones Gazteluan.
50 m2-ko inperio bat, errege aldartetsu bat eta
trobadore berezi bat. Eszentrikotasuna nagusi den
lurralde txiki bat. Tronpetak entzuten dira, banderak
mugitzen dira. Has dadila ikuskizuna!! Guztiok gara
gonbidatuak parte hartzera, sinbolikoki edo ﬁsikoki,
desﬁlean, borrokaldian edo benetako txapelketan.
Erregeak nahi duen guztia fantasia bihurtu beharko
da.
Babo Royal joko bat da, non aurreikusi daitekeen
edozerk harrituko gaituen, non zuhurtzia eta
normaltasuna debekatuta dauden.
Publiko guztiarentzat den kaleko ikuskizun honek ez
du testurik.

12:30ean

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 629271516 telefonora deituta

Europa Parkea
(Bilbo)
2022/10/29

Maitane Sarralde
Desªnuda -

Desªnuda dantza garaikide eta
esekiko ikuskizun bat da, korapiloa eta hutserako
erori biluzia mintzagai nagusi dituena. Egitura
mugikorrarekin eta bertatik zintzilik dauden
elementuen
elkarreraginean,
pieza
honek
gorputztasun ugariei buruzko ikerketa egiten du
korapilo baten itotzearen eta horrek eragiten duen
ezegonkortasunaren aurrean. Desªnudan mutur
solte baten bila dabilen gorputz korapilatu batekin
aurkituko gara.
“Zeruertzeko lerroak erortzean lehertu, biratu eta
gainjarri egiten dira. Zeruertza astindu egiten da
erortzen den labirinto batean. Kontzientzia osoa
galtzen duzu, zer dagoen goian eta zer behean, zer
datorren lehenago eta zer ondoren. Zure gorputzaren
eta inguruaren kontzientzia galtzen duzu. Imagina
ezazu erori eta lurrik ez egotea” Hito Steyerl.

13:00etan

Ez da beharrezkoa erreserba egitea

Bilboko Berreginen Museoa
(Bilbo)
2022/11/26

ECCBI - Bilboko zinema sorkuntza
eskola
Filmaketa Museoan - Egun horretan ECCBIk

ﬁlm-sekuentzia bat grabatuko du Amara Mosteiro
zuzendariaren
eskutik.
Museoko
bisitariak
ﬁlmazioaren ﬁgurante gisa parte hartuko du, zinema
barrutik biziz. Grabazio-seta museoko hainbat
espaziok osatuko dute. Talde teknikoarekin batera bi
aktore profesional izango dira protagonista.
Filmatutako materiala muntatu eta parte-hartzaileei
bidaliko zaie.

11:00etan, 13:00etan, 17:00etan y 19:00etan
Ikuskizuna euskaraz eta gazteleraz

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 946790255 telefonora deituta

Arrantzaleen Museoa
(Bermeo)
2023/01/28

Elisabeth Pérez, Bilboko
Banda eta TRACKEN studio

Txistu

Memoria de un Pez Bueno -

Elisabeth
Pérezen Memoria de un Pez Bueno album
ilustratuan oinarritutako ikuskizuna. Bilboko Txistu
Bandak arreta handiz aukeratutako doinuekin
laguntzen ditu Elisabeth Perez ilustratzailearen
irudiak eta testua.
Nostalgiaz, intimitatez eta alaitasunez betetako
formak, musika eta hitzak. TRACKEN studiok
egindako animazio berezi batzuekin. Oda miresgarri
bat, pertsona maite baten joanerako sortua.

13:00etan y 18:00etan - Ikuskizuna euskaraz eta gazteleraz

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 946881171 telefonora deituta

La Encartada fabrika-museoa
(Balmaseda)
2023/02/25

Matxalen Bilbao
Serenity Suite -

Ia hiru hamarkadatako
desberdintasunarekin, Matxalen Bilbaok eta Natalia
Garcíak zerbait pertsonala partekatzen dute: dantza.
Pretentsiorik gabe eta begirada ludiko batetik
transmisioa denboraren iragaiteaz hitz egiteko
abiapuntu gisa agertzen dute.
Serenity Suite heldutasun artistiko handiko pieza da,
bai idazketa koreograﬁkoan, nola interpretazioan ere.
"Denboraren joanaren" gaiak pieza osoa zeharkatzen
du, modu sotilean, ardurarik gabe, nostalgiarik gabe.
Bikote bat zeinetan Matxalenek "espazio-denbora"
kudeatzeko duen gaitasuna erakusten jarraitzen du.
Oso bikote hunkigarria, abstrakzioz nahastutako
adierazkortasun
oso
diskretuarekin.
Dantza
eskuzabala, jendetsua eta aldi berean oso soila,
funtsezkoenera doana eta iskanbilarik gabe
hedatzen dena.

19:00etan

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 946800778 telefonora deituta

Mariaren Bihotza
plazako aztarnategia
(Bilbo)
2023/03/18

Adriana Bilbao
ÉCLAT -

MODA IRAULTZA SINBOLO GISA. DANTZA
ERREBELAZIO BIDE GISA. Ibilbide berezi honek
modaren mugarri batzuk erakusten ditu XIX. mende
bukaeratik eta XX. mendean zehar. Bigarren Industria
Iraultza, gerrak, krisiak, mugimendu abangoardistak,
eskubide-berdintasunaren aldeko borroka, mugimendu
feminista, diktadurak… Dena elkarren eraginpean,
janzteko moduan, portaeretan eta gizarte-harremanetan
aldaketak eragin zituen.
ÉCLATen letra gehienak hiru idazle nabarmenen testuen
egokitzapenak dira: Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis
Gómez de Avellaneda eta Alfonsina Storni. Kantari batek
ahotsa jarri eta testu hauek interpretatzen ditu, era
honetan obraren musika-koadroa osatuz. Zapalkuntza,
borroka, askapen, desengainu eta pragmatismo uneak
islatzen dira obran. Modaren hainbat ikono-elementuren
bitartez, hura agertzea eragin zuena planteatzen da;
janzteko modu bat, izateko modu bat eta harremantzeko
modu bat markatu zuten zirkunstantziak. Alderdi hauek
musikaren, kantuaren eta dantzaren bidez lantzen dira,
ﬂamenkoa oinarrian duelarik, baina baita garaikideko
pintzeladak ere.
21:00etan

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 944150231 telefonora deituta

Txakolin Museoa- Txakolingunea
(Bakio)
2023/04/29

Mikroantzerkiko bi pieza
Tabernaria - Mikel Martínez
“Instrukzioak Botatzeko Ondo Bat Kaña” Taberna
baterako bakarrizketa da. Tabernariak bere ohiko
bezeroak konbokatu ditu, kaña bat ondo botatzen
erakusteko. Aitzaki bat da, bere kezkak, arrengurak,
ilusioak eta desio frustratuak azaleratzeko. Formari
dagokionez, egitura berezia proposatzen du, istorioa
atzetik aurrera kontatzen delako. Hau ez da kapritxo
estetiko bat, narrazioaren muinarekin lotuta baitago:
denbora eta ekonomia eredu berrien gatazka.

Repiqueteo - Luna Luna
Egunak dira euria ari duela, eta soinuek bere barneko
ahotsak gero eta indar handiagoa hartzea eragin
dute. Catalina bere irratsaioa grabatzen saiatzen ari
den idazlea da, bere pentsamentuak bere aurka
borrokatzen duten bitartean. Iritsiko al da gure
protagonista bere kontakizunaren bukaerara?
Repiqueteo erritmoz eta umorez beteriko pieza da,
freskotasuna ezaugarri nagusi duen obra delarik.
Haurtzaroari lotutako irudiak gai heldu eta
introspektibo batekin alderatzen dituen proposamen
eszenikoak ikuslearen memorian aztarna utziko du.
13:00etan y 18:00etan - Ikuskizuna euskaraz eta gazteleraz

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 946028513 telefonora deituta

El Pobaleko Burdinola
(Muskiz)
2023/05/27

ATX Teatroa
BilakATXe

-

Burdinolen funtzionamendua
oinarritzat hartuz Atx Teatroak burdinaren bere bertsio
poetikoa elkarbanatuko du publikoarekin. Uraren
indarra, suaren magia eta materialen eraldaketaren
poetika. Urpeko eszenak, sua, txinpartak, musika
metalikoa, opera eta antzerkia. Proposamen artistiko
honek Antzerki konpainiaren hainbat ikuskizunetako
zatiak hartzen ditu eta burdinolarekin nahasten ditu,
espazioan ez ezik, gaian ere bai.
Burdinolaren gela bakoitzean eszena diferenteak
ikusiko ditugu, ikatza, ura, sua eta eraldaketa ikatzaren
gelan pertsonaia aztoragarriak egingo digu harrera.
Hauspoen gelan sirena batek uraren edertasunaz eta
indarrez egingo digu berba. Mailuaren gelan suaren
beroa eta erotismoa dantzari baten eskutik dator. Eta
sutegian eraldaketaren magiak besarkatuko gaitu
operaren doinuak lagunduta.
Museora bisita esperientzia berezia
ikuskizunak dituen ezaugarriekin.

izango

da

Lau aktore, tenor bat, pole dancer bat eta lau musikari.

13:00etan y 17:00etan - Ikuskizuna euskaraz

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 629271516 telefonora deituta

Euskal Herria Museoa
(Gernika - Lumo)
2023/06/10

Garazi Etxaburu
Arriaga

eta

Jose

Pablo

Kandelak -

Garazi Etxaburu dantzariak Jose
Pablo Arriagak sortutako zurezko eskultura handi
bati bizia emango dio.
Bere koreograﬁa dardarati eta sotilak kandela baten
sugarraren mugimenduak gogora ekarriko ditu.
Eskultura gainjarritako eta tolestutako geruzez
osatuta dago, eta haurdun dagoen emakume baten
sabeleko azala sinboliza dezake, hain denbora luzean
bizitza berri bat babestu izan duen espazio horretan.
Baina gerta daiteke geruza horiek moztu behar
izatea barruan dagoena ateratzeko unea iristen
denean. Haurtxo bat izan daiteke, larritasun bat
agian, edo gure azalaren barruan dauden mamuak
ere. Horiek, atera behar dira bizirik mantendu ahal
izateko.
Ondoren,
zauria
goxotasunez
eta
zehaztasunez josi behar da, azala sendatu eta berritu
ahal izateko. Gorrotatutako garai hura izango da
kandelaren aurrean kiskali gintuena, zauria lehortu
eta betirako orbain bat marraztuko diguna, eta izan
daiteke, noizbait, garai horri eskerrak emateko ordua
iristea, itxarotera irakatsi gaituelako.
12:30ean

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 946255451 telefonora deituta

Santimamiñe
(Kortezubi)
2023/06/24

Lau bertsolari emakume eta lau
musikariak
Ez da Kasualitatea -

2009an egin zen
aurrenekoz Ez da kasualitatea bertso saioa.
Berdintasun teknikari batek bertso saio feminista bat
antolatzeko eskatuta elkartu ziren zenbait bertsolari,
gai-jartzaile eta musikari; ustez, saio bakarrerako
idean.
Geroztik, ehundaka Ez da kasualitatea egin dira
Euskal Herriko plazetan, hamarnaka emakume
bertsolarik kantatu dute haietan eta erreferentziazko
emanaldi bilakatu dira bertsozale, bertsolari eta
gai-jartzaile feministen artean.
Ez da kasualitatea bat-bateko bertso saio musikatua
da. Gitarra, biolin zein saxo-doinuen gainean
inprobisatzen dute bertsolariek gai-jartzaileak
proposaturiko gaiei buruz. Saioak ez-mixtoak dira: lau
bertsolariak eta gai-jartzailea emakumezkoak izaten
dira beti. Umorea, jolasa, gogoeta, bertsolari
feministen arteko konplizitatea, musika eta bertsoa
uztartzen dituen saioa.

22:00etan - Ikuskizuna euskaraz

Ezinbestekoa da aldez aurretik erreserba egitea 944651657 telefonora deituta

MUSEKINTZA PROIEKTUAREN ZIGILU
DEN ARGIZTAPEN APAINGARRIA
MusEkintza jaialdiak distira handiagoa izateko
TRACKEN studioren eskutik argiztapena, proiekzio
apaingarriak eta soinu giroak sortuko dira,
publikoaren esperientzia are bereziagoa izan dadin.
Proposamen honen helburua museo bakoitzeko
espazio bat modu artistiko eta erakargarrian
aurkeztea da. Ekitaldi guztietan parte hartzen
duenarentzat, ikus-entzunezko esperientzia batean
jarraitutasun apaingarri batez babestuta egoteko
modu bat izango da.

