
2019KO KULTURA PROGRAMAZIOA



Aspaldi honetan hirian egindako 
jarduerak era esponentzialean 
hazi dira, boom kultural handia 
sortu delarik bertan. Esku artean 
duzun argitalpena erakunde 
publiko eta pribatuek antolatuko 
dituzten ikuskizun nagusiez beterik 
dago, horrela jakinaren gainean 
egoten zuri laguntzeko eta WOW 
ekitaldirik ez galtzeko. Zure eskura 
jartzeko, kultura eta aisia batzen 
dituen bilduma egin dugu: antzerki-, 
zinema-, musika- eta multimedia-
jaialdiekin, literatura-lehiaketa 
eta jardunaldiekin, artearen arloko, 
dibulgazioko eta ondarea sustatzeko 
jarduerekin, sorkuntza-ikastaro eta 
tailerrekin, deialdi eta lehiaketekin. 
Ekintzaz betetako ipuin honen barruan, 
zure egunerokoak crash egin dezan eta 
zirrara ezberdinez osatutako urtea 
bizi dezazun hainbat ekitaldi aurki 
ditzakezu.
Agenda 9 arlo nagusitan banatuta 
dago, bakoitza bere istorioarekin: 
arte eszenikoak; museoak; ikusmen-
arteak; letrak eta ezagutza 
jendarteratzea; ikus-entzunezkoa, 
multimedia eta teknologia berriak; 
musika; ondarea eta identitatea; jaiak; 
aisia eta kultura auzoetan. Geure 
hiriko kultura-eskaintza erraldoia 
ordenatzen eta laburbiltzen saiatu 
gara bederatzi atal hauetan, zu 
etxetik irtenarazteko ETA, PLAS! Bilbo 
hiri handiaz gozatzeko.



ARRIAGA  
ANTZOKIA

Udal antzoki honek, berezko 
ekoizpeneko ikuskizunez gain, 
lehen mailako WOW programazio 
eszenikoa eskaintzen jarraituko 
du. Calixto Bieitoren zuzendaritza 
artistikoarekin, 2019a ekintzaz 
beteriko komiki liluragarri bezala 
aurkezten zaigu, ikusleek arte 
eszenikoen xarma senti dezaten, 
antzerki, dantza, musika, opera, zirku 
eta beste hainbat ikuskizunekin. 
Antzerki eta lirika berezko ekoizpen 
zoragarriak egongo dira eta Bilbora 
pertsonaia ospetsuak helduko dira, 
Arriaga Antzokiak euren ibilbidean 
bultzada eman nahi dien Euskadiko 
talentu gazteekin eszenatokia 
partekatuko dutenak. Halaber, 
Arriaga Antzokiak POP kulturako 
beste kultura-erakunde nabarmen 
batzuekin duen lankidetzari eutsiko 
dio, hala nola, ABAO-OLBErekin 
haurrentzako Opera Txiki programa 
bultzatuz.

CAMPOS  
ELISEOS 
ANTZOKIA 
Campos Eliseos Antzokiak akzioz 
beteriko 150 bineta baino gehiago 
eskainiko ditu. Zirkuak, musikak, 
antzerkiak, dantzak eta Campos 
Comedyren bakarrizketek Antzoki 
Aretoa eta Kupula Aretoa beteko 
dituzte, nazio eta nazioarteko 
konpainia onenen eskutik. Geure 
kulturaren sustraiak gordetzeaz 
arduratuko diren euskal artisten eta 
euskarazko antzerkiaren babeslekua 
izanik. Labur esanda, guztientzako 
programazioa.

BBK SALA 
On Diego Lopez Harokoaren Kale 
Nagusian kokatuta dago eta hiri-
kulturari zabalkundea emateko 
gune irekia da. Bertatik BBK-k 
(erakunde horrena baita) kultura 
bultzatu eta sustatzeko lan egiten 
du, kalitatezko, era askotako eta 
guztientzako programazio baten 
bidez. Aretoan jazza, fadoa, 
flamenkoa, rock-and-rolla entzun 
daiteke eta euskal kultura bizi; 
trikitia eta txalaparta jotzen dira; 
gure bertsolarien errima garratzak 
ere entzun daitezke. Antzerkia, 
poesia, zinema eta erakusketak ikus 
daitezke. Mendiaz, itsasoaz, lehorraz, 
unibertsoaz, magiaz, bizitzaz eta 
barreaz hitz egiten da, besteak beste. 
Zalantzarik gabe, kokaleku bitxia da 
Bilboko kultura esparruan, formatu 
aukera ugari eskaintzen dituena 
eta denentzat zabalik dagoena. 
Oinarrizko komiki tira Bilboko eszena 
kulturalean, edonoren errutinari 
CRASH egiteko gai diren era askotako 
jarduerak eskaintzen dituena. 

EUSKALDUNA 
JAUREGIA
Musika eta Kongresuetarako 
Euskalduna Jauregiak, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren titulartasunari 
dagokiona, Bilbo erdian 58.500 
metro karratu hartzen dituen 
komiki bilduma handia osatzen du. 
Bertan OLBEren Opera Denboraldia 
garatuko da, Europa eta Estatu 
mailako garrantzitsuenetako eta 
ospetsuenetako bat, eta Bilbao 
Orkestra Sinfonikoak ere leku 
berean du egoitza. Halaber, 
urte osoan antzerki, musika eta 
erakusketa programazio zabala 
eskaintzen du. 

OPERA 
DENBORALDIA

Operaren Lagunen Bilboko Elkartea, 
OLBE, nazioarteko, Estatuko 
eta euskal kultura-paisaian 
marraztutako narratiba artistiko 
onenetarikoa da, bere programazio 
lirikoa eta kultura-jarduerei esker. 
Hauek 2019rako, Jessica Pratten 
kontzertuaz gain (martxoak 20), 
Euskalduna Jauregian 5 opera 
barne hartzen ditu: Rossinirena 
(otsailak 16-25), Bizetena 
(maiatzak 18-27), Donizzetirena 
(urriak 19-28) eta 2 Verdirenak 
(urtarrrilak 19-28 eta azaroak 
16-25). Programazioa osatzeko 2 
hitzaldi-ziklo izango ditugu (Opera 
Bihotzetik DeustuForumen eta 
Operarako sarrera Arte Ederren 
Museoan), ganbera-musika antzerkia 
BBK Salan eta Abao Txikiren 3 
ikuskizun (urtarrilean, otsailean eta 
maiatzean) Arriaga Antzokian, azken 
hauek operaz familian gozatzeko 
pentsatuak.

PABILIOI 6
Bineta honek arte eszenikoen, 
dantzaren eta antzerkiaren munduko 
BOOM pertsonak elkartzen ditu, 
sinergiei bide emateko eta autogestio 
partekatua gauzatzeko. Hartara, 
sortzaileak berak dira euren lanen 
zabalkundea kudeatzen dutenak, 
publikoaren, ikus-entzuleen eta 
proiektuaren bazkideen laguntza 
bilatuta.

2019an urteko asteburu guztietan 
emanaldien aldeko apustu egiten 
jarraituko da, Pabilioi 6ko Antzerki 
Laborategiko berezko ekoizpen 
sortuberriekin, Gazte Taldearen lan 
berriarekin eta Antzerki Arineko 
Jardunaldi arrakastatsuekin. 
Azken hauetan, ohikoak ez 
diren guneetarako hautatutako 
antzerki laburreko pieza originalak 
erakusten dira. Gainera, Ekoizpen 
Egoiliarrak atal berriz sartuko da 
programazioan.

ARTE ESZENIKOAK:
 ZIRRARA BOOMA  

ZUZENEAN



PYRENART
Lurraldeko arte eszenikoetako 
profesionalen nazioartekotzea 
sustatzeko asmoz, FEDERek diruz 
lagundutako mugaz bestaldeko 
lankidetzarako proiektuarekin bineten 
hesiak apurtu genituen. Pirinioen bi 
aldeetako 9 bazkidek osatutako sarea 
da, Bilboko Udalak antolatutako BAD 
Jaialdia bazkideetako bat izanik. 
Pyrenart 3 urtetan zehar garatzen 
da eta lau mailatan laguntzen 
du: prestakuntza, sareko lana, 
koprodukzioa eta Pirinio aldeko 
artelanen zirkulazioa.

BILBAO   
ESZENA

BALIABIDE ESZENIKOEN 
GUNEA

Sorkuntza, prestakuntza eta ekoizpen 
eszenikorako udal gunea da, eta 
bertan zerbitzu hauek ematen dira: 
aretoak lagatzea, laguntza ematea 
talde hasiberriei, haurrentzako eta 
gazteentzako antzerki-ikastaroak, 
hastapenekoak helduentzat eta 
espezializatuak artistentzat. 
Zalantzarik gabe, Hiriko komiki 
artistikoaren barruko funtsezko 
irudia. 

 

ZAWP ETA  
HACERIA ARETOA
ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in 
Progress) superheroien mugimendua 
da, Haceria Arteak Kultura Elkarteak 
sortua, 2008an Zorrotzaurre eta 
Deustuko Erribera auzoetako 
hirigintza planaren “bitartekoan” 
aukerak sortzea errazteko 
bokazioarekin jaio zena, bertako 
suspertze soziala, ekonomikoa eta 
kulturalean lan eginez.

Haceria, bere aldetik, 1998an sortua, 
erakusketa eta sorkuntza balio 
aniztun gunea da eta, gaur egun, 
jarduera hezigarri eta kulturala 
sortzen eta hedatzen duten zenbait 
klub tematikok osatua: Haceria 
Jazz Clubak, Haceria Flamenco 
Clubak, Haceria Black Club musika-
klubak eta Haceria Eszeniko Clubak, 
antzerki-klubak.

Haceria Aretoak musika-grabazioak, 
bideoklipak, antzerki-lanen sustapen 
bideoak eta entseguak  egiteko lekua 
ere eskaintzen ditu. 

LA FUNDICION
Aitzindaria izan zen 1980ko 
hamarkadan eta 30 urte daramatza, 
tokiko, Estatuko eta nazioarteko 
ikuspegi batetik, arte eszenikoen 
eta joera berrien arloan lan egiten. 
Sormenezko unibertso honetan 
sortzaileek eta ikus-entzuleek 
bat egiten dute. Gainera, euskal 
artistei lagundu egiten die 
sortzeko, hedatzeko, mugitzeko eta 
nazioartekotzeko beren prozesuetan, 
aukera profesional berriak sortuz 
eta esploratuz. Hori guztia programa 
hauen bidez: 

	 •		Urteko	denboraldia,	antzerkiko,	
dantzako eta performanceko 
40 talderekin, sorkuntzarako 
egoitzak, topaketak 
sortzaileekin, tailerrak, truke-
proiektuak euskal taldeentzat.

	 •		DantzalDia	jaialDia, 
udazkenean hiri osora eta 
bere gune nabarmenenetara 
hedatzen den nazioarteko 
erakustaldia.

	 •		lekuz	leku	jaialDia, 
dantza pieza laburren 
nazioarteko jaialdia. 

HARROBIA

BilBO-OtXaRkOaGakO	
ekOizPen	eSzenikORakO	
BeRRikuntza	zentROa

Kultura zerbait POP bihurtu ahal 
izateko, beharrezko tresnak emateko 
gai diren superheroiak behar dira. 
Udal jabetzako zentro hau Eskenak 
kudeatzen du (Euskadiko ekoizpen 
eszenikoko enpresen elkartea) eta 
hauek guztiak eskaintzen dizkie 
arte eszenikoetako talde eta 
artistei: antzerkirako eta dantzarako 
entrenamendu-guneak, maila 
artistiko eta teknikoan ikuskizun 
eszenikoak ekoizteko prestakuntza 
profesionala, antzerki-ikerketarako 
eta berrikuntza proiektuak, eta 
egoitza artistikoak.

KARRIKAN
Bilboko Udalak antolatzen duen 
Bilboko Kalealdia Jaialdiak eta 
Pirinioen bi aldeetako beste erakunde 
batzuek osatutako plataforma da, 
kaleko arteetan Euskal Herriko artista 
berrien sorkuntza eta hedapena 
bultzatzeko sortua.

Karrikanek laguntzen 4. edizioaren 
deialdia udaberrian egingo du, 
konpainia, talde eta artisten 
sorkuntza originalei laguntzeko 
asmoz. Laguntza hau diru-laguntza 
ematean, sorkuntzarako egoitzetan, 
plataformako bazkideen jaialdietan 
programatzean eta administrazio-
arloko aholkularitzan datza. 

DANTZA/ 
PERFORMANCEA/ 
MODU ESZENIKO 
BERRIAK

AzkunA zentroA

Dantzak bere urrats ilustratuak 
utziko ditu, ikusleren bat baino 
gehiago “OH!” handi batekin 
ustekabean harrapatzeko asmoz. 
Dantza, performancea eta modu 
eszeniko berrien programazio 
honek, urtean zehar, besteak beste, 
honako ikuskizun hauek eskainiko 
ditu: Lokke eta Olatz de Andresena, 
Moon Produkzioena eta Natalia de 
Miguelena.

ZIRKOZAURRE 

YES! Zirkuak ere bere lekua dauka 
bineta honen barruan. Zorrotzaurren 
kokatuta, prestakuntza, 
sorkuntzarako egoitzak, ekoizpen 
propioak eta proiektu artistikoen 
bitartekotza eskaintzen duen eta 
zirkuko arteak sortzeko den zentro 
bakarra da, profesionalei zein 
amateurrei eta, oro har, hiritar 
guztiei zuzendua. Hiru arlo horietan 
ekinez, zirkuaren sektorearen 
profesionalizatzea lortu nahi du.

ACT
XVi.	eSzena	BeRRitzaileen	naziOaRtekO	jaialDia

MAIATZAK 29 – EKAINAK 1

ACT Jaialdiak ikuslegoari arte bizien esperientzia eskainiko dio, formatu 
laburraren alde eginez, gehienez 30 minutuko dantza, zirku, performance, 
testu- antzerki eta abarreko 3 edo 4 piezako saioekin. Programazioa arloko 
nazioarteko adituen hitzaldi eta eurek gidatutako tailerrekin osatuko da. Bertan 
nazioarteko programatzaileak, artistak eta ikusleak elkartu egin ahal dira 
erakutsitako lanei buruz hitz egiteko. 



BILBO  
UMEENTZAKO 
ANTZERKIA
ikaStuRtean	zeHaR

BilBOn	eSkOlatik	antzeRkiRa

Kontakizun asko Mitusutik, haur eta 
gazteentzako antzerkitik irtengo dira, 
Udalarekin batera, ikastetxeetako 
ikasleei zuzenduak diren antzerki eta 
dantza emanaldien kanpaina hau 
antolatzen duena, Campos Antzokian, 
Bilborocken, Azkuna Zentroan eta 
San Frantzisko eta Otxarkoagako 
udaltegietan.

eSkOlakO	antzeRki	leHiaketa

Arte eszenikoen harrobia bultzatzeko 
helburuarekin, Bilboko ikastetxeek 
sortutako antzerki-emanaldien 
lehiaketa sustatzen du Udalak. 
Hautatutako antzezlanek azken 
emanaldi bat egingo dute Arriaga 
Antzokian eta bertan banatuko 
dira sariak ekainaren 2an. Izan 
ere, komiki tira honetan umeek eta 
gazteek euren kontaketetarako tokia 
dute. 

BILBAO TX 
BilBOkO	naziOaRtekO	
tXOtXOnGilO	leHiaketa

AZAROAK 23 – ABENDUAK 2

Txotxangiloak eta objektu bizidunak 
Bilboz jabetzeko biziberrituko 
dira. Azaroko hitzordu hutsezina 
familia eta umeentzat, Euskal 
Herritik, Kataluniatik, Aragoitik 
eta Andaluziatik, zein Italiatik, 
Australiatik, Greziatik, Israeletik, 
Argentinatik eta Hungariatik 
etorriko diren proposamen artistiko 
berriekin. Teknika eta estetika aukera 
zabala batzen duten ikuskizunekin 
harritzeko eta gozatzeko 
abagunea izango dugu Campos 
Antzokian: harizko txotxongiloen 
tradiziotik, arte honetako molde 
garaikideenetaraino, zinemarekin, 
arte plastikoekin, musikarekin edota 
haur literaturarekin fusionatuta. 
Hau osatzeko, Arriaga Antzokiaren 
alboko kale ikuskizunak, Pabilioi 
6an objektuekin jolasteari buruzko 
tailerrak, Harrobian eta Deustu 
eta Errekaldeko Udaltegietako 
txotxongiloen ikuskizunak, edota 
Harrobian (Otxarkoaga) gizarte 
antzerkiari buruzko mintegia 
burutuko dira.

BILBAO ANTZERKI 
DANTZA (BAD)
BilBOkO	antzeRki	eta	Dantza	
GaRaikiDeaRen	jaialDia

URRIAK 17-27 

Behin baino gehiagotan “OH MY GOD” 
hasperena eragingo duen jaialdi 
honetan, gaur egungo eszenako 
abangoardistena eta berritzaileena 
erakutsiko da hiriko zenbait gunetan 
egingo diren nazioarteko, nazioko 
eta bertako antzerki eta dantza 
taldeen ikuskizunen estreinaldien 
bidez. Era berean, topaketarako, 
prestakuntzarako eta gogoeta 
eszenikorako elkargunea da, mahai 
inguruen, hitzaldien eta tailerren 
bidez.

BILBOKO  
KALEALDIA

naziOaRtekO	kalekO	antzeRki	
eta	aRteen	jaialDia	

UZTAILAK 1-6

Gure pertsonaiek binetetatik kalera 
jauzi egingo dute, lan eszenikoen 
bitartez ikusle guztiek goza dezaten. 
Bilboko Udalak antolatzen duen 
kaleko arteen erakusketa honek, 
Alde Zaharrean eta Casilda Iturrizar 
Parkearen inguruan, kaleko arte 
eszenikoen arloan nazioarteko eta 
Estatuko talde nabarmenenetako 
batzuen proposamen berritzaileenak 
biltzen ditu, bertako taldeen azken 
lanekin batera, zirku, dantza, 
musika, clown, kalejira eta abarreko 
emanaldiekin.

Administrador
Comentario en el texto
antzerkitik,



MUSEOAK:
AHO ZABALIK UTZIKO 

ZAITUEN ARTE 
ESKAINTZA

BILBOKO 
BERREGINEN 
MUSEOA 
Bilboren erdiguneko eliza zahar 
batean kokatua, museoak 
antzinateko eskultura ospetsuenetako 
batzuen erreprodukzioak erakusten 
ditu. Urteko programazioa kultura 
zabaltzera bideratzen du komiki 
hezitzaile batetik, bai aldi baterako 
erakusketen bidez - erakundeko 
funtsak abiapuntu hartuta 
sortuak – bai urtean zehar eta 
ikuslego zabal bati zuzendutako 
zenbait jardueraren bidez. Guztien 
artean hauek nabarmentzen dira: 
Lana bere testuinguruan hileroko 
hitzaldien zikloa, Swing Museoan 
dantzarekin izaten den hileroko 
hitzordua, Manuel Balsa “El 
Ruso” kanpoko akuarela lehiaketa 
(ekaineko lehen asteburuan), 
Gabonetako haurrentzako tailerrak 
urteko azken astean, Ondarearen 
Europako Jardunaldietan parte 
hartzea, Museoen Nazioarteko 
Eguna, Liburuaren Eguna edota San 
Balendin eguna. Oraintsu Mariaren 
Bihotza plazako aztarnategia ireki 
da eta bertan publikoak Bilboko bi 
eraikin historiko garrantzitsuren 
aztarnak aurkitu ahal ditu: San 
Frantzisko Komentuarenak eta Don 
Alfontso printzearen Kuartelarenak.

BILBOKO ARTE 
EDERREN  
MUSEOA

Arte erromanikotik hasi eta lehen 
abangoardiak eta haien adar 
garaikideetaraino, pinakoteka honek 
XIII. mendetik XX. menderainoko 
mendebaldeko artearen artista, 
estilo eta eskola nagusien inguruko 
ibilbidea eskaintzen du. 

Urte honetarako programazioan 
hauek nabarmendu behar dira: 
apirilaren 28ra arte. 68aren ostean: 
Artea eta praktika artistikoak Euskal 
Herrian 1968-2018  erakusketa, 
Petronorrek babestua; ekainaren 
2ra arte. ABC. Bilboko Museoaren 
alfabetoa, BBK-k babestua, eta Obra 
gonbidatua: Juan Muñoz, Fundación 
Banco Santanderrek babestua. 
Zalantzarik gabe, malkoren bat 
ateraraziko dizun zirraraz betetako 
ikusmen-narratiba.

GUGGENHEIM 
BILBAO  
MUSEOA

Guggenheim Museoa Bilboko pop 
kulturaren ikurrik ikonikoetako 
bat da. “WHOA” adierazpenaren 
irudikapen grafiko honek azken 
mendeko ikusmen-arteen ikuspegi 
osoa eskaintzen du nazioarteko 
museo bat baino gehiagoren inbidia 
sortuko duena.

2019-2020 denboraldirako aldi 
baterako bi erakusketa handi 
antolatu ditu: Jenny Holzerren atzera 
begirakoa, instalazioen artean egiten 
duen hitzaren erabilera bereziarekin, 
martxoaren 22tik irailaren 9ra; eta 
Thomas Struthen argazkigintzan 
ibilbide zabala, urriaren 4tik 
urtarrilaren 19ra. Halaber, egungo 
artearen oinarriei buruzko erakusketa 
hauek izango dira: Giorgio Morandi 
eta antzinako maisuak. Atzera 
begirada (apirilak 12 – urriak 6), 
Lucio Fontana (maiatzak 17 – irailak 
29), Gerhard Richter. Itsas paisaiak 
(maiatzak 24 – irailak 9), Jesús Soto. 
Laugarren dimentsioa (urriak 18 – 
otsailak 9) eta Kunsthalle Bremeneko 
Maisulanak (urriak 25 – otsailak 
16). Azkenik, Film & Vídeo aretoak 
honako hauek hartuko ditu berean: 
Allora & Calzadilla: Isiltasun handia 
(martxoak 14 – ekainak 23), Jasper 
Just  (uztailak 4 – urriak 20), eta 
Jesse Jones: Dardaratu, dardaratu 
(urriaren 31tik aurrera).



BILBOKO ITSAS 
ADARRA ITSAS 
MUSEOA
Pop Arteak egiten duen bezala, 
itsasoko olatuek etengabe 
errepikatzen dute bere igarobidea 
harean. Olabeaga eta garai bateko 
Euskalduna ontziolaren dikeen 
gainean kokatua, Itsas Museoa 
Bilboko eta Bizkaiko itsas-ondarearen 
babesa eta hedapena du helburu. 
Horretarako, erakusketa iraunkor 
bat du bere barnean, eta bertan 
Bilbok Itsasadarraren bitartez 
Bizkaiko Golkoarekin duen loturaren 
ibilbidea egiten da, honako hauek, 
besteak beste, kontuan izanda: itsas 
merkataritza-bideak eta ontzi-
enpresak, ontziolak eta ontzigintza, 
eta Portuaren bilakaera Hiriaren 
sorreratik gaur egun arte.

2018an Port Center zabaldu zen, 
Bilboko Portuaren interpretazio 
zentroa. Honek Bilbo eta Bizkaiaren 
garapenean izan duen garrantzia 
(gizarte, ingurugiro eta ekonomia 
arloetan) azaltzen da bertan, modu 
interaktiboan.

Bere 15. urteurrenean Itsas 
Museoak urte oso berezia du 
aurrean, erakusketa gune berriekin 
kultura proposamena indartuz 
eta itsasoari begirako jarreran 
sakonduz. Horretarako, berritasun 
bezala, Museoak Erain aurkezten 
du, Bizkaiko Erriberako Aroztegiari 
buruzko proiektua. Honek bere 
barruan erakusketa bat, tailer bat 
zuzenean eta Dikeak ditu, 150 urte 
baino gehiagorekin berez Bildumaren 
pieza garrantzitsuak direlarik. 

ELEIZ  
MUSEOA 
Komiki bildumagarrien barruan, 
erlijio-arteak ere bere tira du. XVI. 
mendeko komentu batean kokatua, 
Atxuri auzoan, Eleiz Museoak 
Bizkaiko piezen bilduma zabal bat 
dauka, kronologikoki banatuta, 
erlijio-arte horren bilakaera ikusteko 
aukera ematen duena, erromanikotik 
hasi eta arte garaikidera arte iritsita.

Bere programazioak jaiotzen 
erakusketa bat hartuko du 
abenduaren 1etik urtarrilaren 5era, 
bai Bizkaiko elizetako antzinako 
jaiotzak (XVI. mendetik XIX.era), bai 
bost kontinenteetatik ekarritako 
eskuz egindakoak.

Aurten, berritasun bezala, Eleiz 
Museoak Venenum eskainiko du, 
Museoko geletan garatzen den 
“ihesgela”, eta abentura honetako 
parte-hartzaileek komentuko 
monjeak hiltzen ari den pozoia bilatu 
beharko dute.   

PASOEN  
MUSEOA
Bilboko Hiriko Penitentzia Kofradien 
Anaidiak “La Burrería” udalaren 
eraikin zaharrean, Iturribide kale 
ezagunean, Pasoen Museoa jarri zuen 
abian, gure Hiriko Aste Santuaren 
historia azaltzen duen ikusmen-
narratiba egiteko eta duen arte- eta 
erlijio-ondarea ezagutarazteko 
helburuekin. Halaber, Gabonetan 
zehar bisitari ugari dituen jaiotzen 
erakusketa egiten du.

BIZKAIKO  
ARKEOLOGI MUSEOA
Museo hau Foru Aldundiak sustatzen du, eta Bizkaiko arkeologia-ikerketen 
erreferentziazko zentroa eta zabalkundea egiteko kanala da, hauetara 
bideratuta dauden jardueren bidez: lurraldearen historiaren ezagutza 
zabaltzea, arkeologia ikasketak bultzatzea, eta arkeologia-materialen gordailua, 
kontserbazioa eta zaharberritzea bermatzea. Bertako erakusketa iraunkorrak 
gure lurraldearen giza bizitzak izan zituen hastapenetatik, duela 100.000 urte 
baino gehiago, garai historikoetara arte eramaten gaitu.

EUSKAL  
MUSEOA

Bineta hauetan orrialde batzuk 
atzera eginez Euskal Museoarekin 
egiten dugu topo. Alde Zaharraren 
bihotzean, XVII. mendeko eraikin 
batean dago: Jesusen Lagundiaren 
San Andres ikastetxea eta eliza 
izan zen eraikin batean, hain zuzen. 
Gaurko Bilboko Euskal Museoa 
iragana, historia eta tradizioarekiko 
interesaren emaitza da, eta, 
bestalde, gizartearen interesen alde, 
objektu eta lekukotasun historiko eta 
artistikoak berreskuratu, iraunarazi 
eta babesteko sentsibilitatearena. 
Erakusketa iraunkorraz gain, Euskal 
Museoak aldi baterako erakusketak, 
hitzaldiak, zinema-zikloa ondorengo 
forumarekin eta haurrentzako 
tailerrak ditu. Eta parte hartzen du 
Ondarearen Europako Jardunaldietan, 
Museoen Nazioarteko Egunean, 
eta Santa Ageda eta San Tomas 
egunetan. Bestalde, bere klaustro 
eraberrituak Basque Fest eta Gau 
Zuria jaialdiak eta Bilboko Erraldoi 
eta Buruhandiak udako hilabeteetan 
hartzen ditu, beste jarduera kultural 
batzuen artean. 



BILBAOARTE  
FUNDAZIOA 

Ekoizpen artistikorako udal 
zentroa da, estudioak, grabatu- 
eta serigrafia-tailerrak, irudi 
digitalekoak, eskulturakoak, 
zeramikakoak, argazkigintzakoak, 
filmatzeko platoa, media-lab-a, 
dokumentazio gunea, ikus-
entzunezkoak proiektatzeko aretoa 
eta lanerako hainbat gune eskaintzen 
dituena.

Dudarik gabe, kontakizun artistiko 
on bat eraikitzeko ezinbesteko 
zirriborroa.

		 •		Ikastaroak,	mintegiak	eta	
hitzaldiak: prestakuntzarako 
proposamenak dira, 
serigrafiatik ikus-
entzunezkoen sorkuntzara 
doazenak, teknika 
berrietatik igarota, hala 
nola bideo-mapping-a, 
ehun adimendunak, droneen 
sorkuntza eta kontrola, 3D 
teknologiaren eta laser bidezko 
ebakitzekoen erabilera.

	 •		Artista	gazte	garaikideen	
erakusketak, banakakoak zein 
taldekoak, bertako erakusketa 
aretoan.

	 •		Artisten	trukeak	beste	zentro	
artistiko batzuekin.

	 •		Aholkularitza	artistikoa,	
erakunde-proiektuak 
garatzeko.

Halaber, BBKrekin elkarlanean, 
BilbaoArte Fundazioak urtero urria 
eta azaroa artean deialdia egiten du 
bere beken programan parte hartzeko. 
2.000 eta 5.500 euro arteko laguntzak 
izaten dira, estudioak lagatzea eta 
ostatua ematea.

IKUSMEN- 
ARTEAK: 

SOILIK...

REKALDE ARETOA
Aurrez aurreko ikusle guztiei 
pentsamendu andana aterako dion 
erakusketa gunea. Aretoa Bizkaiko 
Foru Aldundiak kudeatzen du eta 
bere sorreratik, 1991ean arte-
jardunbide garaikide desberdinak 
ezagutu, jaso eta jendarteratzean 
sakontzeko helburua du. Bere 
ibilbideak gure mugen barruko 
eta kanpoko ekoizpen garaikidea 
erakusten du. Kultura eta artearen 
hizkuntza ezberdinen aurkezpenerako 
eremu irekia da, praktika artistiko 
garaikidearen ikasketa-plataforma.

2019an zehar Rekalde Aretoak 
Miriam Ocariz, Carlos Cánovas, 
Ertibil Bizkaia 2019, Mikel 
Lertxundi eta Ignacio Goitiaren 
erakusketak hartuko ditu. Aldi 
berean, jarduera didaktiko ugari 
burutuko dira: iruzkindun bisitak 
ostegunero; bisita-tailerrak Lehen 
Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako 
eta Batxilergoko ikasleentzat; bisita 
bereziak hizkuntzetan; bisita-
tailerrak gizarte- baztertuentzat; 
artista tailerrak Batxilergoko eta Arte 
Ederretako ikasleentzat; 60 urtetik 
gorakoentzako artea eta oroimena 
tailerra; asteburuetako tailerrak; 
familian egiteko tailerrak eta aurten 
berria den umeei zuzenduko zaien 
ingelesezko tailerra: Little Artists.

AZKUNA ZENTROA
Campbell zopako lata zabalduko 
dugu Azkuna Zentroaren erregistro 
garaikidearen barruko erakusketen 
eta ikusmen-arteen programazioa 
dastatzeko.

eGOitza	aRtiStikOen programak, 
urtarriletik abendura, arteak 
zuzenean eta erakusketen inguruko 
ikerketa, sorkuntza eta ekoizpenari 
laguntzeko zenbait ekimen batzen 
ditu, artelanen ekoizpena sustatzeko 
asmoz, hauek hiritarrei hurbilduz. 
Azkuna Zentroak programa honekin 
beste zentro batzuekin elkartrukea 
bultzatzen du, artisten arteko eta 
publiko desberdinekin elkarrizketa 
errazteko. 

eRakuSketen	eta	ikuSMen-
aRteen	PROGRaMaziOak, 
urtarriletik abendura, erregistro 
garaikidearen barruan, urtarrilaren 
20ra arte Ángela de la Cruzen atzera 
begirakoa, martxoaren 14tik urriaren 
15era Iván de la Nuezen Nunca real / 
Siempre verdadero proiektua, eta 
Cristina de Middel, Alicia Kopf eta 
Glenda Leónen erakusketak eskainiko 
ditu.

Azkuna Zentroak aurten FatXaDa 
proiektu berria jarriko du martxan 
eta bi hilabetez eraikinaren fatxadak 
artisten parte hartzeari irekiko dizkio, 
diseinu, ilustrazio eta komikien 
proiektuetarako.

Bestalde, Artium (Gasteiz) eta 
Tabakalera (Donostia) zentroekin 
lankidetza proiektu bat egingo 
du, kOMiSaRiO	BeRRiak, euskal 
testuinguruan komisariotzaren 
praktika garatzea eta profesional 
berrien sorrera bultzatzea 
helburuarekin. Komisario Berriak-ek 
deialdi berria irekiko du uztailean eta 
abuztuan komisariotzari laguntzen 
jarraitzeko, azken hamarkadetan 
Euskal Herriarekin lotutako 
praktika artistikoaz arduratzen 
diren proiektuak ikusgai bihurtuz. 
Aukeratutako komisarioek euren 
lana urtearen azken hiruhilabetean 
eta hurrengo urtearen hasieran 
burutuko dute, Azkuna Zentroaren 
laguntzarekin.  Aipatutako proiektuen 
erakusketa udan izango da.

Halaber, irailean	kOMiSaRiOtza	
SiMPOSiO	bat egingo da, 
Erakusketaren entsegua (1977-2017), 
Bulegoa Z/B eta Azkuna Zentroaren 
arteko lankidetza proiektua, jendearen 
aurrean bi unetan garatuko dena: 
lehena 2016ko irailaren 28tik 30era 
egin zena eta bigarrena 2019ko 
irailean egingo dena. Proiektuaren 
helburua 1997 eta 2017 artean egin 
ziren erakusketa zehatzen ikerketa 
egitea da.
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BASQUEDOK  
FESTIVAL
EKAINEAN

Gaur egun bertan eta nazioartean 
dauden begirada eta errealitate 
desberdinak erakusten dituen 
argazkigintza dokumentalaren 
jaialdia. Ezinbesteko ikusmen-
narratiba. 

BILBAO BIZKAIA 
DWEEK
AZAROAN

Industria sortzaileen munduaren 
sustapenean oinarritutako ekitaldia 
(arkitektura, artisautza, ikus-
entzunezkoak, komunikazioa, eduki 
digitalak, diseinua, interiorismoa, 
moda eta bideo-jokoak), Bilbo 
eta Bizkaiko zenbait tokitan 40 
jarduera baino gehiago batzen 
dituena, profesionalei zein hiritarrei 
zuzenduak.

MEM JAIALDIA
AZAROAK 1-30

Nazioarteari begiratzen dion arte 
esperimentalaren jaialdia, Euskadiko 
zein munduko beste lekuetako 
artistak hartzen dituena. Jaialdian 
proiektua abangoardista harrigarriak 
aurkeztuko dira, ikusmen-arteen, 
instalazioen, arte soinudunaren, 
kontzertuen, performanceen, 
dantzaren, zinemaren eta bideoaren 
arloetan. Gainera, sortzaileen 
eta publikoaren arteko topaketak 
bultzatuko dira.

FIG BILBAO
GRaBatuaRen	naziOaRtekO	
jaialDia

AZAROAN

Paperaren gaineko arteari eta 
lan grafikoari buruzko Europako 
erreferentzia garrantzitsuenetako 
bat da FIG Bilbao. Nazioarteko 
proiektu honek merkataritzako, 
museoetako eta ikerketa eskaintzak 
bateratzen ditu. Alde horretatik, 
arte-galeriei, editoreei eta lantegiei 
eskainitako guneak, museoetatik 
eta kultura-erakundeetatik datozen 
paper gaineko lanak erakusten 
dituzten  beste pabilioi batzuekin 
konbinatzen dira. Programazioa 
osatze aldera, tailerrak, hitzaldiak, 
zuzeneko erakustaldiak, …, egingo 
dira eta harrituko zaituen makina 
bat jarduera. 

SELECTED  
EUROPE
SORMena	eta	DiSeinuaRen	na-
ziOaRtekO	jaialDia

AZAROAN

Egun horietan jaialdi honek 
profesionalei eta diseinu grafikoko 
eta ikusmen-arteetako talentu 
berriei, azken joerez jabetu eta 
partekatu ahal izateko eremua 
eskainiko die, era askotako ekitaldi 
programa batekin. Programa hau 
txostenetan, mahai inguruetan 
eta bertaratuko den publikoaren 
intereseko zenbait jardueretan 
parte hartzen duten bertoko eta 
nazioarteko artista, diseinatzaile 
eta sortzaileekin aberastua izango 
da. Edozein artista grafikok ezagutu 
behar duen ikusmen-kulturaren pop 
eredua.

BILBOARGAZKI
BilBOkO	Xiii.	aRGazkiGintza	
jaialDia

URRIAN

Euskal Herriko Argazkilarien 
Elkarteen Federazioak antolatua, 
BilboArgazkiren hamahirugarren 
edizioak Hiria argazkigintzaren 
nazioarteko hiriburu bihurtuko du, 
zenbait lekutan eta egile espainiar 
eta atzerritarren 8 erakusketekin, 6 
hitzaldiekin eta 4 argazki tailerrekin, 
bat umeei bereziki zuzendua eta 
talentu	GazteaRen	leHiaketa.

BILBAO ART & 
FASHION BIAAF
OTSAILEAN

18 eta 35 urte arteko mundu 
osoko diseinatzaile berriei 
zuzendutako moda-diseinu 
lehiaketa. 60 herrialde baino 
gehiagotako eta moda-diseinuko 
nazioarteko eskola onenetako 
talentu gaztea. Lehiaketara 
aurkezten diren lan guztiak 
artearen munduarekin zuzenean 
lotuta edo horretan iradokita egon 
behar dute (estanpatuak, moldeak, 
xehetasunak,…) eta artearen 
munduari aurre egiteko diseinatzaile 
bakoitzak dituen ikuspuntu 
ezberdinak erakustea suposatzen 
duen kulturarteko aberastea bilatzen 
da. Koloreen nahasketak, grabatuek 
eta estanpatuek fashion munduko 
begiluze guztientzat BOOM ikusgarria 
sortuko duen gunea.

	 •		Lanak	aurkezteko	epea:	
Otsaila.

	 •		Bigarren	Faserako	aukeratuei	
abisatzea: Martxoa.

	 •		Lan	finalisten	harrera	epearen	
amaiera eta epaimahaiaren 
deliberazioa: Maiatza.

	 •		Sarien	emanaldia:	
Ekaina. 

BILBAO  
ART DISTRICT
aRteen	aStea

MAIATZEKO 3. EDO 4. ASTEAN

Komiki zuria, irudikatua 
izateko prestatua, Bilbon artea 
garrantzitsutzat jotzea eta hiriaren 
sare artistiko eta kulturaletik 
garatzen den jarduerari laguntzea 
helburu duena, bere garapenean eta 
etorkizunean elementu estrategiko 
bezala.

Arteen Astean hiritar guztientzako 
programazio berezia burutuko da 
hiriko sektore artistiko guztiarekin 
eta erakusketak, topaketak artistekin, 
bisita gidatuak, tailerrak, arte-
interbentzioak hiri-eremuan eta 
performanceak izango dira.

ARTESHOP

EKAINEKO 1. 
HAMABOSTALDIAN

BilbaoArte Fundazioarekin eta 
EHUko Arte Ederren Fakultatearekin, 
Bilbao Ekintzak programa honen 9. 
edizioa antolatuko du, merkataritza 
eta arte jardueren arteko sinergia 
aprobetxatuz, merkataritzan 
sormena sustatuz, adierazpen 
artistikorako ez ohiko eremua 
sortuz eta kolore distiratsu eta 
fluoreszentez beteriko erosketa 
esperientzia marraztuz. Udaleko 
saltegiek Arte Ederren Fakultateko 
ikasleek beren-beregi egindako 
artelanak erakutsiko dituzte. Halaber, 
BilbaoArte Fundazioko artistek 
euren interbentzio artistikoak 
egingo dituzte Bilboko toki 
esanguratsuetan. 

OPEN  
ESPAZIOA
Zorrotzaurren kokatua, Artiach 
lantegi zaharrean, kultura 
garaikidea, teknologia eta gizarte 
gaien arteko elkargunean lan 
egiten du. Sorkuntza eta fabrikazio 
digitalerako zentro bat du, FAB LAB 
BilBaO,	 Massachussets Institute of 
Technology-ren Center of Bits and 
Atoms-eko Fab Lab Laborategien 
Sareko kidea dena.

Bere proiektuen artean hauek 
daude: OPen	YOuR	GanBaRa,	
bigarren eskuko gauzen azoka 
(hilabetearen 2. larunbatean); OPEN 
YOuR	SORMena,	arte, diseinu 
eta sorkuntza talentu gazteen 
merkatua; eta MakeR	FaiRe	
BilBaO	teknOlOGia	SORtzaileen	
naziOaRtekO	jaialDia,	azaroaren 
1etik 3ra egingo dena, hitzaldiekin, 
tailerrekin, parte-hartzeekin eta 
standekin.

Hala da, galdu ezin duzun 
abangoardia kultural bilbotarraren 
BOOMA.

BLV-ART
EKAINAK 6-16

BilBO	zaHaRRa,	San	
FRantziSkO,	zaBala

Adierazpen artistiko herritarrenei 
lotutako udal programa, Bilbo 
Zaharra, San Frantzisko eta Zabala 
auzoetako errehabilitaziorako 
trakzio-elementu gisa kulturaren 
alde apustu egiten duen Plan 
Bereziaren parte dena. Zinema, 
performanceak, antzerkia, 
erakusketak eta bisita gidatuak 
inguruko gune sortzaileetara, horma-
irudi artistikoak, musika eta beste 
proposamen berritzaile batzuk.



LETRAK ETA EZAGUTZA 
JENDARTERATZEA: 

DANBA-DANBA… JAKINDURIARI 
IREKITAKO ATEA

BILBOKO  
UDAL  
LIBURUTEGIEN  
SAREA

Udal Liburutegien Sarea 16 komikiz 
osatua dago hiria narrazio onenez 
elikatzeko: liburutegi nagusi bat 
Bidebarrietan, barrutiko bi liburutegi 
Deustun eta Begoñan, auzoko 
hamaika liburutegi San Ignazio, 
Zurbaran, Castaños, Otxarkoaga, 
Ibaialde, San Frantzisko, Zabala, 
San Adrian, Irala, Errekalde 
eta Zorrotzan, BilbaoMusikako 
liburutegi espezializatua eta Buiako 
zerbitzu-gunea. Denen artean, 
euskarri desberdinetan (liburuak, 
aldizkariak, filmak, partiturak eta 
CDak) 450000 aleak gainditzen 
dituen bilduma jartzen dute 
hiritarren esku, adin guztietarako eta 
etengabe eguneratuta. Kontsultak 
liburutegietan bertan egin daitezke 
edo maileguan har daiteke behar 
dena. Bilduma horren zati bat garai 
bateko funts batek eta bertoko 
funts batek eratzen dute, apurka-
apurka digitalizatzen eta BLD Bilboko 
Liburutegi Digitalean sartzen ari 
dena.

Sareak, gainera, ordenagailuen 
zerbitzua eta WIFI konexioa eskaintzen 
du, erabiltzaileei Interneterako 
sarbidea errazteko, baita jarduera 
programa oso bat ere. Programa 
horrek barne hartzen ditu 300 
proposamen baino gehiago, bai 
helduentzat (euskaraz, gaztelaniaz 
eta ingelesez irakurtzeko tailerrak, 
hitzaldiak, topaketak idazleekin, 
bibliografia-erakusketak eta bisita 
gidatuak), bai gazte eta haurrentzat 
(ipuin-kontalariak, literatura, zientzia, 
komiki eta magia tailerrak, …)

MEDIATEKA 
BBK
azkuna	zentROa

Informaziorako zentroa, 
komunikaziorako eta kultura 
trukaketarako tokia; aisiarako, 
irakurketa sustatzeko edo ikasi eta 
ikertzeko gune askotarikoa. Beti 
geratzen direnez irakurri gabeko 
istorio sinestezinak, hiritar ororen 
esku jartzen du sarbide libreko, 
diziplina anitzezko, dibulgaziozko eta 
gaur egungo funts bat. Eta literatura 
jendarteratzeko jarduerak antolatzen 
dira urte osoan.

BIZKAIKO FORU 
LIBURUTEGIA
Hiriko Zabalgunean bertan kokatua, 
Foru Liburutegia zerbitzu publikoaren 
gogoa duen ondare- eta mantentze-
liburutegia da, bere eginkizun 
nagusien artean gure lurraldeari 
buruzko Bizkaiko argitaratze-
ekoizpena zabaltzea eta mantentzea 
duena. Bere funtsetan sartzeko, 
Liburutegiak gela barruko irakurketa 
zerbitzua eskaintzen du goiz eta 
arratsaldeko etengabeko ordutegian.

Bere bilduma ia 300000 alez osatua 
dago gaur egun eta hauetako 
batzuk eskuragarriak dira zenbait 
gela eta kontsulta-guneetan 
banatuta. Benetan aipagarria da 
bere erreserba-funtsa, inkunable 
eta liburuen bilduma garrantzitsu 
eta esanguratsu batez osatua, baita 
liburuxkez, orri solteez, aldizkako 
argitalpenez eta eskuizkribuez ere. 
Gure hiriko superheroien istorioak 
kontatzeko ezinbesteko eremuak.
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LITERATURA  
LEHIAKETAK
Istorioari bizitasuna emateko COOL 
pertsonaiak sartzea beti izaten da 
garrantzitsua eta, horregatik, Udalak 
zenbait lehiaketa antolatzen ditu, 
literatura-sorkuntzaren talentu berria 
bultzatzeko:

 •		GaBRiel	aReSti	iPuin	
leHiaketa: Deialdia: 
urtarrilaren 15ean. Jatorrizko 
lanak jasotzeko epearen 
amaiera: martxoaren 30ean.

 •		MiGuel	De	unaMunO	
SaiakeRa	SaRia: Deialdia: 
otsailaren 15ean. Jatorrizko 
lanak jasotzeko epearen 
amaiera: apirilaren 30ean.

 •		BlaS	De	OteRO-BilBO	
HiRia	POeSia	SaRia: 
Deialdia: martxoaren 15ean. 
Jatorrizko lanak jasotzeko 
epearen amaiera: maiatzaren 
30ean.

UDALAREN  
ARGITALPENAK
Istorio onek erreproduzituak izan 
behar dute guztiek gozatu ahal izan 
ditzagun. 2019 honetan, Udalak 
antolatutako literatura-lehiaketa 
hauetan irabazle diren lanak 
argitaratuko dira: 2018ko Blas 
de Otero- Bilbo Hiria Poesia Saria 
euskaraz eta gazteleraz, 2018ko 
Miguel de Unamuno Saiakera Saria 
euskaraz eta gazteleraz eta 2017-
2018 Gabriel Aresti Ipuin Lehiaketa 
euskaraz eta gazteleraz.

BILBAOPOESIA
POeSiaRen	aStea

MARTXOAREN LEHEN ERDIAN

BiDeBaRRietakO	
liBuRuteGia

Udalak antolatutako poesia jaialdia, 
genero honetan olerkari ospetsuak 
biltzen dituena eta errezitaldiei eta 
irakurketei protagonismoa ematen 
diena, idazleekin egiten diren 
topaketak, hitzaldiak, kontzertuak, 
liburuen aurkezpenak eta abarrekin 
batera. Une berezia gure bineta 
karratuak bihotzaren itxura har 
dezan.

ZIENTZIA  
AZOKA
MAIATZAK 11

Zientzia-fikzioak bere lekua hartuko 
du azokan. Plaza Berrian burutzen 
den jarduera hau Elhuyar Zientziak 
sustatzen du eta bertan 12 eta 18 
urte arteko gazteek zientziako edo 
teknologiako proiektu bat egiten 
dute ikasturtean zehar. Proiektu 
horretan gazteen taldek erabakitzen 
duten gaiaren gainean lan egingo 
dute, galderak planteatuz, ikertuz, 
diseinatuz, eraikiz eta esperientzia 
berriak biziz. Azokan zehar parte-
hartzaileek jenderen aurrean euren 
lanak aurkeztuko dituzte, dagozkien 
diplomak jasoko dituzte, Elhuyarrek 
helburu horretarako prestatutako 
txokoan esperimentuak egiten ikasiko 
dute eta, azkenik, irabazleek sariak 
jasoko dituzte.

IDEIAK MARTXAN
14 eta 35 urte arteko gazteei 
zuzendua, Udalak sustatua eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak diruz lagunduta, 
deialdi honek udal programazioa 
aberastu nahi du, gazteek Bilbao Gazte 
2016/2019 prozesuaren garapenerako 
proposatutako ekimenak barruan 
sartuz.

Proposamenak bakarka zein taldeka 
aurkez daitezke (baldintza bakarra 
behintzat kideetako bat Bilbon 
erroldatua izatea da) eta gai hauetako 
batekin lotuta egon beharko du: 
kultura, euskararen gizarte erabileraren 
sustapena, aisia, diseinua, arkitektura, 
hirigintza eta ondarea, informazio eta 
komunikaziorako teknologiak, zientzia 
eta teknologia, berrikuntza eta gizarte-
kohesioa, kirola eta jarduera fisikoa, 
ingurugiroa eta jasangarritasuna, 
elkartasuna eta sentsibilizazioa. Bilbo 
nazioarteko erreferentziazko BOOM 
kulturala bihurtzeko ezinbesteko 
modua.

LIBURU  
AZOKAK

Euskadiko Liburu Ganberak, 
Udalarekin elkarlanean, ekimen hau 
bultzatu du, liburuen orrialdeen 
barruan sartzea gogoko duten 
irakurle haien guztien jakin-mina 
elikatzeko. WHOA bilduma bat era 
guztietako publikoarentzat.

 	 •		liBuRuaRen	naziOaRtekO	
eGuna:	apirilaren 23an, 
Berastegi kalean.

 •		liBuRu	BeRRien	azOka:	
maiatzaren 30etik ekainaren 
9ra, Areatzan.

 •		antzinakO	eta	BiGaRRen	
eSkukO	liBuRuen	azOka:	
azaroaren 1etik 17ra, 
Areatzan.

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA

BiDeBaRRietakO	liBuRuteGia

Gogoetarako eta elkarretaratzeko Bidebarrietako Udal Liburutegi barruko gunea, 
literatura, poesia, zientzia eta dibulgaziorako ekintzen bidez. Udal Liburutegiko  
Areto nagusian magiaz beteriko mundu bat aurkituko duzu, eta bertan ospetsu 
batzuek pentsamendu-hodei bat baino gehiago desegingo dute:

 •		eztaBaiDak	liteRatuRaRekin: Ospe handiko idazleekin hilero 
egiten diren literatura-topaketak dira, intereseko gai baten gainean. 
Moderatzaile edo aurkezle kualifikatu bat aritzen da haietan.

 •			BiDeBaRRieta	zientiFikOa: egunerokotasuna duten zientzia-gaiei 
buruzko hileroko topaketa.

	 •		XXi.	MenDekO	iDazle	eMakuMeak:	bi hilabetean behin egiten diren 
elkarretaratzeak egungo literaturan protagonista diren emakumeekin.

	 •		“CaFÉ	VOltaiRe”: eguneroko gaiei buruzko eztabaida zikloa, 
Ilustrazioan ideia eta iritzien trukaketak izan zuen eraginari erreferentzia 
eginez, liburuaren kulturatik banaezina den elkarrizketa informatua eta 
argudiatuaren gozamena aldarrikatuz.

	 •		tOPaketak	liteRatuRa	FRantSeSaRekin, Bilboko Institutu 
Frantsesarekin elkarlanean.

	 •	BiDeBaRRieta	MuSikala:	Musika-emanaldiei eskainitako atal berezia.

 •		DaRWinen	eGuna: Charles Darwin eboluzioaren teoriaren sortzailearen 
jaiotzaren urteurrena (1809ko otsailaren 12a) ospatzea. Zientziaren 
hainbat arlotako nazioarteko pertsonaiekin egingo diren hitzaldiak eta 
eztabaidak izango dira.

 •		eRakunDeaRen	eGunak:	Hiriko autore esanguratsuenen 
aintzatespena: Blas de Otero (martxoak 15), Miguel de Unamuno (irailak 
29), Gabriel Aresti (urriak 14) eta Ángela Figuera (urriak 30).

 •	POeSiaRen	MunDu	eGuna: martxoaren 21ean.

	 •		MateMatikak	eGuneROkO	Bizitzan: Jardunaldi hauetan, asmoa da 
matematika herritar orori gerturatzea, apirileko ostegunetan.

 •		kultuRa	eta	PentSaMenDuaRi	BuRuzkO	ziklOa:	Gaurkotasuneko 
gai bati buruzko hitzaldiak, maiatzeko astelehenetan.

 •		SYMPOSiuMa Bilboko historiari buruz, Eusko Ikaskuntzarekin 
elkarlanean, urteko hirugarren hiruhilabetean.

	 •		liBuRuteGiaRen	eGuna: Nazioarteko Liburutegien Egunaren 
ospakizuna urriaren 24an.

	 •		eMakuMeek	zientzia	eGiten	Dute:	Programa honetan balioa 
ematen zaio emakumeek zientziari egiten dioten ekarpenari. Azaroko 
ostegunetan izango da.

 •		euSkaRaRen	eGuna:	abenduaren 3an Euskararen Eguna ospatzea.

	 •		Liburuen	aurkezpenak,	topaketak	idazleekin,	errezitaldi	lirikoak	eta	abar.

BILBOKO  
LETREN XII.  
NAZIOARTEKO 
JAIALDIA

aRteak	eta	liteRatuRa

APIRILAK 2-7

azkuna	zentROa

Edizio honetan hitza eta arteen 
arteko loturari buruz hausnartuko 
dugu, Iván de la Nuez komisario 
duen erakusketarekin uztardura 
berezia ezarriz. Nazioarteko 
erreferentziazko udal zentro honek 
antolatutako jaialdia hitz egiteko 
topagunea da honako gaiei buruz: 
artea hitz bihurtuta irakurlearentzat, 
irudien bidezko istorioak, ikusmen-
esperientzien poesia edo nola 
marrazten den artea eta literaturaren 
arteko mugak gainditu dituzten 
autore eta pentsalariek aurkezten 
dizkiguten istorioen narratiba. 
Zalantzarik gabe, gure oroimenean 
oroitzapenak marraztuko dituen 
ikurren unibertsoa.
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KLASIKOEN 
IRAKURKETA  
JARRAITUA

EKAINEAN 

Urtean behin ospe handiko idazle 
baten bineten barruan sartzen gara. 
Hartara, bere lan baten irakurketa 
jarraitua euskaraz egiten da Arriaga 
Antzokian, goizeko zortzietan 
hasi eta arratsaldeko zortziak 
bitartean. Horrez gain, egile horri 
buruzko hizketaldiak egiten dira 
Euskaltzaindiaren egoitzan. Bilboko 
Udalak antolatzen du Bilbo Zaharra 
Forumekin elkarlanean (Bilbo 
Zaharra Euskaltegia). 

JA! BILBAO
uMORezkO	liteRatuRa	eta	
aRteaRen	naziOaRtekO	jaialDia

26 SEPTIEMBRE - 6 OCTUBRE

Jaialdi honetan barreari eusten 
badiozu, azpitituluak aterako zaizkizu. 
Arteetan oro har eta literaturan 
bereziki umoreak duen garrantzia 
azpimarratzen saiatuko den kultura 
ekitaldi paregabea. Jaialdiak jarduera 
askotariko programa aurkezten du, 
eta bertan tokia dute gogoetak eta 
bai dibertsioak ere. Horretarako, 
eztabaidak eta mahai-inguruak 
egiten dira hainbat gairi buruz, 
elkarrizketak egiten zaizkie uneko 
egile interesgarrien eta nabarmenei, 
emanaldiak, lehiaketak eta 
erakusketak. BBK Ja! Bilbao Sariaren 
bitartez, ekitaldi honek omenaldia 
egiten dio urtero bere lanean umorea 
funtsezkoa izan den nazioarteko 
pertsona ospetsu baten ibilbideari.

URBANBAT  
JAIALDIA

AZAROAN

Bizitzak molde desberdinak ditu 
eta Bilbon hirigintza eta gizarte-
berrikuntzari buruz ospatzen den kultura 
jaialdiak badaki. Hiria, hiritartasuna, 
artea, kultura, gizartea eta lurraldearen 
arteko harremana aztertzen duen 
ekitaldia edo topaketa da.

BILBOKO ARTE 
LIBURU AZOKA 
(BALA)
ABENDUAN

Istorioak papera zeharkatzen dute 
eta bizia hartzen dute Artisten 
Argitalpenen Azokaren barruan 
(paperean egindako ohiko formatuak 
gainditzen dituzten argitaratzeko 
moduei bakarrik zuzendua) eta 
liburua obra bakarra edo inprimaketa 
berezikoa bezalakotzat jotzen duen 
ikerketan barneratzen dira.

RAFAEL MIKOLETA  
IPUIN LEHIAKETA

ABENDUA - URTARRILAREN 31

Udalak antolatzen duen sariketa hau Lehen eta bigarren Hezkuntzako 
ikasleentzat da, eta euskaraz idaztea eta irakurtzea bultzatzea du xede. Ipuinek 
argitaragabeak izan behar dute, euskaraz idatzita eta marrazkiek lagunduta 
egon behar dute. Lau kategoria daude ikasketa-mailen arabera eta hiru sari 
banatzen dira haietako bakoitzean. Bestalde, aurten beste bi sari emango 
zaizkie Bilboko Balioen Gutuneko oinarriak islatzen dituzten ipuin aukeratuei. 
Heroien komikiak irakurtzea bezain dibertigarria den hizkuntza.
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IKUS-ENTZUNEZKOA, 
MULTIMEDIA ETA 

TEKNOLOGIA BERRIAK:
EKINTZA HANDIKO PROIEKZIOEN 

KOMIKI TIRA

BILBAOBIZKAIA 
FILM COMMISSION

Koloredun paisaien binetak behar 
dituzte istorioek beren plano 
desberdinetan eta: zer Bilbo baino 
hobea helburu hori betetzeko? 
Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak elkarrekin gauzatzen duten 
ekimen honen helburua da hirira 
eta lurraldera zinemako, telebistako, 
publizitateko eta abarretako 
filmatzeak erakartzea, aberastasuna 
sortzeko eta ikus-entzunezkoen arloa 
gure inguruan sendotzeko era dela 
aintzat harturik.

CINECLUB FAS
Cineclub FAS irabazteko asmorik gabeko elkarte bat da, Bilboko 
zinematografia-eskaintza osatzeko asmoa duena, 3 tira motarekin: jatorrizko 
bertsioan dauden eta gaztelaniazko azpitituluak dituzten filmak emanez, 
oraindik ere hirian estreinatu ez direnak; klasiko handiak berriro emanez; 
eta zuzendaria edo zinemaren arloko beste pertsona ospetsu batzuk bertan 
direla filmak ematea. Emanaldiak ikasturtean zehar astearteetan izaten dira 
19:45ean Indautxu plazako El Carmen aretoan eta amaitutakoan hizketaldiak 
egiten dituzte filmen hainbat alderdi tekniko eta tematiko aztertzeko. Gainera, 
dokumentazio-gunea du eta zinematografia-arloko aholkularitza zerbitzua 
erakundeentzat zein interesa duten pertsonentzat.

ART HOUSE  
ZINEMA

FunDaCión	BilBaOaRte

Tiretako irudiak ikus-entzunezko 
piezak izatera igarotzen dira. Urtean 
zehar, BilbaoArte udal Fundazioak 
zenbait genero eta egileren zinema-
zikloak eta dokumentalenak 
antolatzen ditu ere egoitzan, baita 
hitzaldiak,mintegiak eta topaketak 
ere.

AZKUNA ZENTROA
Urtean zehar Bilboko Udalaren 
menpeko Azkuna Zentroak honako 
programa hauek burutuko ditu:

zineMateka: Urteko programazioa 
da eta, alde batetik, gaur eguneko 
errealitateari eta gure inguruko 
sortzaileei lotutako zinema 
eskaintzen du eta, beste alde batetik, 
zinema klasikoko filmak.

BiDeOtik,	ikuS-entzunezkO	
SORkuntza	GaRaikiDea: Bideo-
sorkuntzari zuzendutako programa, 
ikus-entzunezko beste narratiba 
batzuei arreta emateko helburua 
duena, hau da, bideo tresna bezala 
erabiltzeko beste modu batzuei, 
istorioak kontatzeko, narratzeko, 
etab. Sortzaileei ere gune bat 
eskaintzen zaie euren ikus-
entzunezko sorkuntza garaikideak 
aurkezteko, azaltzeko eta hauei 
buruz publikoarekin hitz egiteko. 
Horrez gain, Atrioko pantaila 
ikus-entzunezko lanak ezagutzera 
emateko tresna bezala gehitzen da.

jOku	PlaY,	BiDeO-jOkORakO	
lekua: Ez dago komikietako 
superheroi klasikoak pantaila 
txikiaren barruan digitalizaturik 
ikustea baino ezer pozgarriagorik. 
Urtean zehar garatuko den bideo-
jokoaren inguruko programazio 
hau prestakuntzan eta zenbait 
elkarte sortzaileekiko lanean dago 
oinarrituta eta proposamen berriak 
esperimentatzen eta garatzen 
interesatutako taldeei zuzenduta. 
BBK Mediatekaren eremua izango 
da programazio honen erdigunea, 
bideo-jokoa eta teknologia berriak 
sorkuntza garaikidearekin lotuko 
dituena. Talentu berriek euren ideiak 
garatzeko lekua izango dute eta 
bertan publiko gazteari prestakuntza 
hezigarria eta pedagogikoa 
hurbilduko diegu.
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EMAKUMEON
URTARRILAK 30-31

Ikus-entzunezkoen arloko emakume 
sortzaileen jardunaldiak.

CAOSTICA XVII. 
FILM LABUR ETA 
BIDEOKLIPEN 
NAZIOARTEKO 
JAIALDIA
EKAINAK 3-8

100 herrialde baino gehiagotatik 
lehiaketarako etorritako 
lanekin jaialdi hau itzultzen da, 
bilboberriaren ikus-entzunezko 
ausardiaren maitaleen 
gozamenerako: Kanpoan egindako 
proiekzioak, kontzertuak, 
performancea, Dj & Vj sessions, 
zoramena, ihesa eta umore ona.

BILBAO  

SERIESLAND
URRIAN

Euskal Herriko Sail Digitalen Nazioarteko Jaialdia. Eduki independiente onenerako 
eta mundu osotik datozen euren sortzaileentzako topagunea. Etxean eduki nahi 
izango dituzun istorio sinestezinen bilduma.

ANIME BILBAO FAB III. JAIALDIA 
IRAILEAN

Anime komiki eta kultura japoniar zaleek ere beren gozamenerako gunea izango 
dute Guggenheim Museoaren Auditorioan. 2019an bere hirugarren edizioa ospatzen 
du Bilbon animazio jaialdi honek. Arte-adierazpen garaikide interesgarrienetako 
batekin topo egiteko aukera da, eta aurreko edizioetan honako egile hauen lana 
eskaini du: Mamoru Oshii, Satoshi Kon, Mamoru Hosoda, Isao Takahata, Masaaki 
Yuasa, Makoto Shinkai, … Irailean FABek Bilboraino hurbilduko ditu Japonian 
ekoiztutako animeko azken filmak. Guggenheim Museoaren Auditorioak jaialdi hau 
hartuko du eta honetan zehar nazioarteko onespena duten zinegileen lanak ikusi 
ahal izango dira eta, animazioa, Japoniako industria kultural arrakastatsuenetako 
batentzat lan egiten duten sortzaile berrien proposamenak aurkitu.

9ª GIZAZINEA 
OTSAILAK 4-9

Izaera hezitzailea duten jardunaldiak, 
giza-eskubideak eta balioetako 
heziketa ikus-entzunezko eta arte 
sorkuntzarekin elkartzen dituztenak. 
Jardunaldi hauen helburua gaur 
egungo zenbait gizarte- eta 
giza-errealitate (nazioarteko 
gatazkak, krisi ekonomikoa, 
menpekotasunak, immigrazioa eta 
emigrazioa, pobrezia, kooperazioa, 
etab.)  publikoarengana hurbiltzea 
da, artelanen bidez (zinema, 
dokumentalak, telebista, antzerkia, 
performancea, musika, dantza, …). 
Beste helburu bat parte-hartzaileen 
aipatutako lanen egileen arteko 
elkarrizketa eta hausnarketa 
sustatzea da. Jendeari gertaeren 
berri emateko modu dibertigarria.

ZINEGOAK  
JAIALDIA
BilBOkO	lGtBi	zineMa	eta	aRte	
eSzenikOen	XVi.	jaialDia

OTSAILAK 18 – MARTXOAK 3

Ostadarraren koloreekin tindatzen 
dira komikiak, era askotako 
aukeraketa zinematografikoaz eta 
sexu-aniztasunaren, nortasunaren 
eta generoaren inguruko jarduera 
kulturalez gozatu ahal izateko. 
gai honen inguruko ekitaldi 
zinematografikoen eredu honetan.

Zinegoak aurten bere 16. edizioa 
ospatuko du, Hiria bi astez ikus-
entzunezko proiekzioz, hitzaldiz, 
aurkezpenez, kontzertuz, festaz 
eta abarrez betetzeko, kalitate 
zinematografikoa eta kultura gizarte-
eraldatze tresnatzat hartuz.

SAIL  
IN FESTIVAL
MARTXOAK 7 – 10

Hitzen itsasotik benetako olatuetara 
igaroko gara itsasoarekin eta 
nabigazioarekin harremana duten 
luzemetraiak eta laburmetraiak 
proiektatzen dituen jaialdi honetan. 
Horrez gain, beste jarduera batzuk 
izango dira, hala nola kanpoan egingo 
diren zinema saioak, nazioartean ospe 
handia duten argazkilarien erakusketak 
eta hizketaldiak entzute handiko 
gonbidatuekin.

Kirolaren eta kulturaren arloko 
ekitaldi-kontzeptu berri bat bilatu 
nahian sortu zen jaialdia, diziplina 
ugaritara irekia (zinema, argazkilaritza, 
literatura, hizketaldiak, tailerrak eta 
abar), hartzaile espezialistentzat et 
herritar ororentzat. Hainbat balio 
transmititzeko asmoa du, adibidez, 
ahalegina, hobetzeko espiritua, taldean 
lan egitea, naturarekin integratzea, 
askatasuna, abentura eta elkartasuna.

ZINEMAKUMEAK 
GARA!

URRIKO BIGARREN 
HAMABOSTALDIAN

Industria zinematografikoa ez litzateke 
gaur dena izango emakumearen 
ekarpen garrantzitsua kenduta. 
Hau azpimarratzeko, emakumeek 
zuzendutako zinemaren erakusketa 
egingo da, Hirira urtero gai komun 
desberdin baten inguruko film labur 
eta luzeen sorta zaindua, mahai 
inguruak eta hitzaldiak dakarrena.

ZINETXIKI
URRIA-AZAROA

Begira Elkarteak antolatua, jaialdi 
honen helburua gazteei zuzendutako 
ikus-entzunezko ekoizpenen 
erakusleihoa izatea da, honela 
begirada zinematografikoaren 
heziketari lagunduz.

ANIMAKOM  
FEST
BilBOkO	aniMaziO	zineMaRen	
naziOaRtekO	jaialDia

APIRILLAK 2 – 8

Marrazki bizidunen arteko ibilbide 
sinestezina proposatzen dizugu. 
Hirugarren edizio honetan, 
lehiaketakoak diren bi sailekin 
(profesionala eta ikasleena) 
eta Animakom Award sariaren 
emanaldiarekin, azken hau 
animazioaren arloko zuzendari 
edo profesional bati bere ibilbide 
osoari aitorpena egite aldera. Horrez 
gain, euskal film laburren eguna 
egingo da, emakumeek zuzendutako 
animazioko film labur onenen saio 
bat, 2018ko Annecyko Jaialdiko 
onenarekin bi saio, umeentzako saio 
bat, Krazykom film labur ausarten 
gaueko proiekzioa, Zinebi Women 
saio bat eta sail panoramikoa, 
jaialdiaren irabazleen zerrendaren 
saio batekin amaituz.

FANT 25

BilBOkO	zineMa	
FantaStikOaRen	XXV.	jaialDia

MAIATZAK 2 – 11

Zinemaren historia lehenago gure 
komikietan bizi izan diren pertsonaia 
askok osatzen du. Bineta irudikatu 
bakoitzean hunkitu gintuzten 
izaki fantastikoak, gaur egun Fant 
jaialdiaren ikus-entzunezko munduan 
ikusteko zortea duguna. Bilboko 
Udalak antolatuta, fantasiazko 
generoaren azken berrikuntzak 
erakusten ditu Atal Ofizialean eta 
Ikuspegi FANTastikoa Sailean. Eta hori 
osatzeko, film klasikoak ematen dira, 
Fant Maisuei omenaldia egiten zaie, 
generoan erreferentziazkoak diren 
dokumentalak, eta haurrentzako saioak 
eta film laburren saioak egiten dira. 
Gainera, Fantrobia saria emango zaio 
fantasiazko zineman gorantz doan 
figura bati eta epaimahaiaren ustez 
onenak diren lanei ere sariak emango 
zaizkie. Film laburren kasuan, ikus-
entzuleek ere saritzen dute lan bat.

25. urteurrenean aurreko hilabeteetan 
kultura-ekitaldi ugari egingo dira: 
kontzertuak, topaketak, erakusketak, 
proiekzio berezien zikloak, etab.

FEROZ SARIAK

URTARRILAK 19

Aurten Bilbo izango da VI. Feroz 
Sarien banaketa festaren egoitza, 
hurbileko ekoizpenaren kalitatea eta 
merezimendua aitortzen dutenak eta 
Arte eta Zientzia Zinematografikoen 
Akademiak ematen dituen Goya 
sarien aurrekaria direnak. Sari 
hauek Espainiako Berriemaile 
Zinematografikoen Elkartearen 
eskutik datoz, 170 kazetari eta 
kritikari baino gehiagoko elkarte 
anitza, zinemari buruz hainbat 
komunikabidetan berri ematen 
dutenak (telebistan, irratian, 
prentsan eta Interneten).

Ingrid García-Jonsson aktoreak 
aurkeztua eta Raúl Díaz, Álvaro 
Velasco eta Mario Díazen gidoiarekin, 
Bilbao Arenan ospatuko den sari-
banaketaren ekitaldiak Estatuko 
zazpigarren artearen izar guztiak 
batuko ditu, lehen aldiz publikoari 
irekia izanik.
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FILM  
SOZIALAK 
zineMa	ikuStezinaRen	 
naziOaRtekO	jaialDia

URRIAK 17 – 24

azkuna	zentROa

Urteroko ospakizuna gizarte-
konpromisoz eta aniztasunez 
betetako zinema erakustera 
eskainia, hurrengo arloekin lotutako 
gaiak aztertzeko: Giza Eskubideak, 
Genero Zuzentasuna, Garapenerako 
Lankidetza, Kulturartekotasuna, 
Elkartasuna eta abar.

ZINEXIT
AZAROAREN BIGARREN 
HAMABOSTALDIAN

GOleM	zineMak	 
(azkuna	zentROa)

Eusko Jaurlaritzak bultzatutako 
elkarbizitzaranzko zinemaren 
erakusketa, 2019an hamargarren 
edizioa beteko duena.

IV HOMELESS 
FILM FESTIVAL
AZAROAK 13 – 14

Homeless Film Festivalek 
zinematografiaren bidez etxerik 
gabeko pertsonak koadroaren 
barruan lehen planoan jartzen 
ditu. Jaialdi hau Manchesterren 
(Erresuma Batua) hasi zen 2011n, 
eta Bilbon ospatuko da, Bizkaia 
Aretoan, Bizitegiri esker, Bilboko 
Udalaren, BBK-ren eta Euskal Herriko 
Unibertsitatearen laguntzarekin, 
zinema eta antzerkiaren bidezko 
gizarte-barneratzeari buruzko 
sentsibilizazio jardunaldia sortuz.

Jaialdiak etxerik gabeko pertsonekin 
egindako film laburren grabazioa 
eta ekoizpena sustatzen du, pertsona 
hauek ahalduntzeko eta bizi dituzten 
errealitate ezberdinei ahotsa 
emateko. Jaialdiak Bizitegiko eta 
beste gizarte-erakunde batzuetako 
erabiltzaileek gizarte-bazterkeria 
eta etxegabetasunaren gaiari buruz 
egindako film laburren proiekzioa 
bateratzen du. Film laburren tailerra 
garatzen da (film laburren grabaketa, 
gidoitzea eta ekoizpena), gero 
jaialdian proiektatzeko.

BILBAO MENDI FILM FESTIVAL
MenDikO	zineMaRi	BuRuzkO	BilBOkO	naziOaRtekO	jaialDia

ABENDUAN

BBk	aRetOa,	euSkalDuna	jauReGia,	GOleM	zineMak

Hain muturreko kirolak daude, zeren kolore guztietako pop koadroak 
bezala jartzen gaituzten. Jaialdi honek, International Alliance for Mountain 
Film elkarteko kidea denak, beste urte batez urte osoan mundu osoan 
ekoiztutako mendiko, abenturazko eta muturreko kiroletako zinemaren 
nabarmenena hurbilduko digu. Eskola magistralek, erakusketek eta 
errealizadoreekin, mendizaleekin eta alpinistekin egindako topaketek 
lehen mailako programazioa osatuko dute. Gainera, mendiaren kulturaren 
balioak transmititu eta hauei ekarpena egiteagatik mundu mailan 
erreferentziazkoak diren pertsonekin elkartzeko eta biltzeko tokia ere bada.

7º TRACKING  
BILBAO
ABENDUAK 16 – 21

BilBOROCk,	euSkal	
MuSeOa,	BBk	aRetOa

Zer da POPago interneten ikusten 
duguna baino? Interneteko 
gauzen jaialdia da, Caosticak eta 
Borja Crespok antolatua, kultura 
digitalaren nazio eta nazioarteko 
garrantzitsuena elkartzen duena. 
Prestakuntzarako, hausnarketarako 
eta dibertsiorako jardunaldiak, 
sarearen bidez bizimodua ateratzen 
ikasi duten artistak elkartzen 
dituztenak, ikastaroekin, tailerrekin, 
eskola magistralekin, hitzaldiekin, 
topaketekin, ikuskizunekin eta 
kontzertuekin.

ZINEBI 

BilBOkO	naziOaRtekO	
DOkuMental	eta	laBuRMetRaia	
zineMalDia

AZAROAK 8 – 15

60 urteko ibilbidearekin, Zinebi 
erreferentziazkoa egin da 
dokumentalen eta film laburren 
zinemaren barruan. Udalak 
antolatuta eta (FIAPF) Filmen 
Ekoizleen Elkarteen Nazioarteko 
Federazioaren aitorpena duela, 
zenbait sari ematen dituen Sail 
Ofiziala dauka, besteak beste, 
Ohorezko bi Mikeldi sari eta Jaialdiko 
Sari Handia.

Bestalde, opera prima film laburrei 
eskainitako nazioarteko lehiaketa, 
Zinebi First Film-Ziff, aurkezten 
du. Eta hurrengo hauek ere bai: 
Beautiful Docs, nazioarteko film luze 
dokumentalen erakusketa; Bertoko 
Begiradak, oraintsu ekoitzitako 
euskal film luzeei eskainitako saila; 
Zinebindustry, Euskal Herrian Eta 
Bilbon film luze dokumentalen 
proiektuak sustatzeko topaketa; 
Zinebitxiki, ume eta gazteentzako 
zinema; eta atzera begirakoak, 
gaikako ikuspegiak, omenaldiak, 
profesionalen arteko topaketak, 
prestakuntza tailerrak, hitzaldiak, 
festak, performanceak eta abar.

Edizio bakoitzaren aurreko astean, 
Zinebik Zinebi-Express antolatzen 
du, 48 ordutan asmatu, idatzi, 
ekoiztu, filmatu eta muntatu diren 
film laburren lehiaketa, EHUko 
Gizarte eta Komunikazio Zientzien 
eta Arte Ederren Fakultateen, eta 
Bilbo eta Bizkaiko ikus-entzunezko 
prestakuntzako zentro publiko eta 
pribatuen laguntzarekin.
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MUSIKA: 
ZURE 

BELARRIETARAKO 
SINFONIEN 
EZTANDA

BILBAOMUSIKA

Musikako Udal Eskolak 
instrumentuetako eta abesbatzako 
espezialitateen eskaintza oso bat 
du, dantza eta musikarekin lotutako 
ikastaroen eta jardueren programaz 
gain. Entzunaldiak, kontzertuak, 
kalejirak, erromeriak, tailerrak, 
kontzertu didaktikoak, prestakuntza-
ikastaroak eta beste jarduera 
asko antolatzen du, eskolak berak 
bakarrik edo musika-zaletasunaren 
garapenari edo bere adierazpenaren 
hedapenari laguntzen dioten beste 
erakunde batzuekin elkarlanean.

BILBOKO UDAL 
MUSIKA  
BANDA ETA 
BILBOKO 
TXISTULARIEN 
BANDA
BilBOkO	uDal	MuSika	BanDa

Musika Banda, POP kulturako 
musika-artisten taldea, eragile 
nabarmena da Bilboko kultura-
jardunean. Ekitaldi ofizialetan, eta 
auzoetako eta Areatzako Kioskoko 
kontzertuetan parte hartzeaz 
gain, bere Kontzertu Denboraldia 
garatzen du Euskalduna Jauregiko 
auditorioan, Azkuna Zentroaren 
atarian, BBK Aretoan eta Bilboko 
Juan Crisóstomo de Arriaga 
Kontserbatorioko auditorioan, eta 
Aste Nagusian ere parte hartzen du. 
Bere interpretatzaileen kalitatearekin 
batera, Banda programazio 
berritzailea aukeratzeagatik 
nabarmentzen da, zenbait genero eta 
estilo elkartuz.

BilBOkO	tXiStulaRien	BanDa

Jardueren egitarau zabal eta 
anitza burutzen du, protokolozko 
eta inaugurazio-ekitaldietan, 
kalejiretan, alardeetan eta auzoetako 
kultura-programetan parte hartuz, 
eta elkarlanean arituta musikari, 
musikagile eta Hiriko kultura- eta 
gizarte-eragileekin. Euskalduna 
Jauregian egiten duen kontzertuen 
urteko zikloa nabarmendu behar da.

BILBOROCK
Udal gune honetan gazteek elkarrekin 
topatzen eta partekatzen dute, 
harremanetan jartzen dira, sortu, 
berrikuntzak egin, esperimentatu, 
ekoiztu, erakutsi eta parte hartu ahal 
dute, euren interesen eta kezken 
arabera. Kolore berezidun bineta, 
musika hartzen duena, baina zinema, 
antzerkia, dantza, instalazioak, 
laborategiak, hitzaldiak eta 
aurkezpenak ere bai, besteak beste. 

Udal gune honek erabilera 
anitzeko aretoa du jardueretarako 
eta topagunerako, lab aretoa 
esperimentaziorako eta 
prestakuntzarako, musika-taldeentzako 
entseguetarako aretoa.

Antolatzen dituen jardueren 
artean, BilBO	HiRia	POP-ROCk	
leHiaketaRen	XXXi. edizioa 
nabarmenduko da, Europako taldeei 
zuzenduta, 3 modalitate hauetan: pop-
rocka, metala eta elektronika, eta beste 
joera batzuk. Maiatzean eman behar 
da izena. Hautatutako taldeek irailean 
eta urrian emango dituzte kontzertuak.

SOCIEDAD  
FILARMÓNICA
Fundada en 1896, esta sociedad 
musical privada desarrolla su 
labor gracias a la financiación de 
sus socias y socios. Ofrece una 
temporada de conciertos de gran 
calidad en su propia sala, con 
grandes figuras internacionales, 
además de otras actividades, como 
encuentros con artistas invitados, 
conferencias y club de lectura. En 
efecto, un gran WAO para tus oídos.
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BILBOLOOP 
JAIALDIA
AZAROAN

Hiritarrei kultura hurbildu nahian, 
jaialdi honek urte bakoitzeko talde 
hasiberri onenak ekartzen ditu 
Bilbora, bertokoak, Estatukoak 
zein nazioartekoak, Kafe Antzokian 
kontzertuak emanez. Horrez gain, 
aldi berean Bilboko zenbait lokaletan 
doako jarduera batzuk eskaintzen 
ditu.

DENBORALDI  
SINFONIKOA
Komikietatik partituretara joango 
gara. Udalaren eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren babesari esker, Bilboko 
Orkestra Sinfonikoak (BOS) eta Erik 
Nielsen bere zuzendari titularrak 
kontzertu sinfonikoen, ganberako 
kontzertuen, kontzertu didaktikoen 
eta beste elkarlan batzuen aukera 
anitza eskaintzen dute denboraldi 
guztietan. Hau guztiaz gain, Bizkaiko 
gainerako herrietako kontzertuak, 
birak eta irteerak nazioartera.

Eskaintza osatzeko Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoa denboraldi 
guztietan Euskaldun Jauregian 
ematen dituen kontzertuak ditugu.

MUSIKA-MÚSICA
OTSAILAK 28 – MARTXOAK 3

Bilbao 700 Fundazioak Bilboko 
musika klasikoko jaialdi honen beste 
edizio bat antolatuko du Euskalduna 
Jauregian. London-New York gaiaren 
pean, Hiria ekitaldi jendetsu honen 
nazioarteko egoitza izango da, iaz 
30.000 lagunen bertaratzea izan 
zuena.

BAS
BilBaO	aRS	SaCRuM

Erlijioak ere badu bere komiki tira 
musikaren barruan. Bilbao 700 
Fundazioak antolaturik, Atxuri 
auzoko Gizakunde eliza BAS 
jaialdiaren agertoki bihurtuko 
da berriro, eta bertan kultura 
desberdinetako drama, musika eta 
erritu liturgikoen bertsio klasiko edo 
egokituak eszenaratuko dira.

BILBAO BBK LIVE
UZTAILAK 11 – 13

Hiru egunez Kobetamendi marraztuta 
dagoen binetara lekualdatuko 
gara, pop-rockeko egungo talde 
nagusien zuzeneko kontzertu handiez 
gozatzeko.

Musika-ekitaldi hau Udalak sustatzen 
du, Last Tourrekin elkarlanean eta 
BBKren babesarekin, eta nazioartean 
hainbat aitorpen egin zaizkio.

BILBOKO KORAL 
ELKARTEA
Musikak sasoia hartzen du. 1886an 
sortua, musika orokorrean garatzeko 
eta abesbatzarakoa bereziki, 1000 
bazkide ditu, ia 500 abesbatzako 
abeslari eta 350 ikasle bere Musika 
Irakaskuntzarako Zentroan. Urtean 
zehar, jarduera handia izaten du 
abesbatzaren arloan eta sinfonikoan, 
sarritan agertokia Bilbao Orkestra 
Sinfonikoarekin (BOS) partekatuz edo 
Musika-Música bezalako jaialdietan 
parte hartuz.

Bestalde, BilBOkO	kORala	
GeRtutik	zikloa gauzatzen du, 
musika Bilboko zenbait auzotara 
eramanez. Era berean, hezkuntza 
orokorrean prestakuntza korala 
sustatzen du	eSkOlan	kantaRi	
proiektu hezitzailearen bidez eta 
oporraldietan musika-udalekuak 
antolatzen ditu eta entzunaldi irekiak 
hiritar guztientzat.

BILBOKO  
AKORDEOI  
ORKESTRA  
SINFONIKOA
Orkestra bitxi honek bere musikak 
zientzia-fikziozko mundu baten sar 
zaitzan lortuko du. 2019an honako 
ikuskizun hauek aurkeztuko ditu: 
Doremika, Lehen Hezkuntzako 3. 
eta 4. mailako ikasleei zuzendutako 
euskarazko musika eta antzerki 
ikuskizuna; Hauspo garratzak; 
Gabonetako bi Gala BBK Aretoan; zure 
auzoan gozatzeko musika zikloa, 4 
kontzertu udazkenean Bilboko zenbait 
barrutitan; eta Gau Zurian parte 
hartzea.

Bestalde, bere eskolak edozein adinetan 
akordeoiaz eta musikaz gozatzeko eta 
ikasteko aukera ematen du.

KAFE ANTZOKIA
Toki hau euskaldunen topagunea 
da eta Hiriko eta euskal kulturaren 
kultura erreferentzia nagusietako 
bat. Zuzeneko musikan egiten duen 
eskaintza nabarmendu behar da, 
Bilboko agertoki nagusienetako bat 
izanik. Euskal musikari gehienek eta 
atzerriko talde eta bakarlariek bertan 
jo dute. Bere izaera bereziagatik 
artistek maite duten tokia da eta 
edonongo musikazaleak erakartzen 
ditu.

BJC- BILBAINA 
JAZZ CLUB 
ELKARTEA
Jazz doinuek berriro Bilboko kaleak 
hartuko dituzte, generoa hiriko 
POP elementu bihurtuz. 1991tik 
BJC Elkarteak jazzeko nazioarteko 
zirkuitua aurkezten du Bilbon, eszena 
garaikidean musika-estilo honen 
zabalkundean hutsune handia betez 
eta astero lehen mailako proposamen 
musikalak hurbilduz. Bi ziklo 
garatzen ditu: Auditorio eta Hileroko 
programazioa, Conde Duque hotelean 
eta BBK Aretoan hurrenez hurren.

Auditorio zikloaren programazioan 
soil-soilik kalitatea nagusitzen da 
eta Europako hiriburu handietako 
zirkuituetako ospetsu bihurtutako 
izarrak eta nazioartean etorkizuna 
duten euskal profesionalak ekartzen 
ditu.

Hileroko programazioa zikloa publiko 
berriak sortzera bideratuta dago. 
Horretarako, jazzak beste estilo 
batzuekin bat egiteko proiektuei 
heltzen die (bossa, kuba, flamenkoa, 
klasikoa eta abar), ikus-entzule 
gehiagorengana iristeko, kalitateari 
uko egin gabe.

AZKUNA  
ZENTROA

Azkuna Zentroa udal guneak urtean 
zehar burutzen den MuSika-
PROGRaMa	bat proposatzen digu, 
Atarian eta Auditorioan egingo diren 
kontzertuekin. Honen helburua Bilbok 
duen musika eskaintza osatzea da, 
proposamen berritzaile, pertsonal 
eta abangoardistekin, gaurkotasuna 
arriskua eta talentua garrantzitsu 
diren beste parametro batzuetatik 
landuz.

Halaber, SOinua	eta	MuSika	
eSPeRiMentalaRekin	zerikusia 
duten esperientzia artistikoen alde 
egiten du apustu. Oier Iruretagoiena, 
Enrike Hurtado eta Mikel García 
soinuaren artistekin  elkarlanean, 
musika esperimentala eta soinuaren 
inguruko programa bat aurkeztuko 
da urtean zehar, artistentzat, 
irakasleentzat, nerabeentzat eta 
interesa duen herritar ororentzat, 
eremu europarreko artista bat euskal 
testuinguruko beste batekin elkartuko 
dituzten hileroko entzunaldiekin. 
Musika esperimentalari buruzko 
tailerrek, baita soinu-sorkuntza eta 
inprobisazio topaketek ere osatuko 
dute eskaintza hau.
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BILBOKO  
UDAL  
ARTXIBOA 

Udal Artxiboan, administrazio-
espedienteak ez ezik, beste mota 
batzuetako dokumentuak ere 
kontsulta daitezke, esate baterako, 
argazki-bildumak, planoak, kartelak 
eta dokumentu grafiko desberdinak, 
udal funtsari eta eman dizkioten 
edo eskuratu dituen beste funts 
batzuei dagozkienak. Halakoak 
dira, adibidez, Ricardo Bastida 
arkitektoarena eta La Gaceta del 
Norte egunkari desagertuaren 
argazki-funtsa. Gainera, Interneteko 
sarearen bidez, Udalbatzaren agiriak 
eskura daitezke (1800 eta 2001 
urteen artekoak), udal memoriak, 
izendegiak, estatistika-buletinak eta 
Bilbokale-ko datu basea ere, Bilboko 
kale-plazen izen historikoak ikusteko 
ematen duena. Halaber, Eraikuntza 
espedienteak izenekoak hiriko 
eraikinetan egindako lan handienei 
buruzko informazioa jasotzen dutena. 
Hiriaren historia ezagutzeko bilduma 
oso bat.

ONDARE ARETOA 
Bizkaiko Foru Aldundiaren areto 
honek 400 metro koadro ditu 
erakusketetarako eta erakundeak 
berak ekoiztutako zein beste batzuek 
antolatutako erakusketak hartzen 
ditu, hainbat gairen gainekoak, baina 
arreta berezia jarrita gure kultura-
ondarearekin lotutakoetan.

EUSKADIKO 
ARTXIBO 
HISTORIKOA
Euskadiko Artxibo Historikoa Bilboren 
erdigunean 2014ko urtarrilaren 23an 
zabaldu zen eta barne hartzen ditu 
Euskadiko memoria historikoaren 
zatiak, paperezko altxorrak, 
digitalizatuak, artxibatuak eta toki 
bakar batean babestuak. Eraikinak 
dokumentu zabalak gordetzen 
ditu, besteak beste, lehen Eusko 
Jaurlaritzako kideen arteko gutun-
korrespondentzia, txostenak eta abar. 
Baita partikularren dokumentuak ere, 
euskal gizarteak denboran zehar izan 
dituen bizimoduen erakusgaiak. Leku 
honetan Euskadiren BIG BANG-etik 
gaur egun arteko mota guztietako 
artxiboak aurkituko dituzu.

BIZKAIKO FORU 
AGIRITEGI 
HISTORIKOA
Hiriaren historia osatzeko 1, 2 
eta 3 liburukiak edo 7, 8, 9 atala 
lortzeko gune garrantzitsua. 
Foru Aldundiaren Agiritegiaren 
helburua Bizkaiko dokumentazio 
historiko guztiaren gordailua eta 
babeslekua izatea da, jatorria eta 
euskarria edozein delarik, hiritar 
guztien eskura jarriz, legeak 
dokumentu historikoetarako eta 
haien kontsultarako ezartzen duen 
muga besterik ez duela. Agiritegia 
1990. urtean eratu zen, alde 
batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
beraren funtsak bilduta, ordura 
arte Gernikako Batzar Etxean, 
Bizkaiko Aldundiaren Agiritegian 
eta Aldundiaren beraren bulegoetan 
zeudenak. Beste alde batetik, 
Bizkaiko korrejidorearen, haren 
tenienteen eta XX. mendearen 
aurreko beste erakunde judizial 
batzuen funts judizialak, horrela 
hitzartu duten lurralde historikoko 
udalen funtsak, sakabanatuta 
zeuden notario-protokolo 
batzuk, jatorriz Bizkaian zeuden 
hainbat erakunde eta enpresaren 
materialak eta Bizkaiko familia 
batzuen artxiboak gehituta.

ONDAREA ETA 
IDENTITATEA: 

AURKI EZAZU  
HISTORIA HISTORIAREN 

ATZEAN

BILBAINADEN 
LEHIAKETA

DEIALDIA APIRILEAN

Bilboko soinu-irudiaren barruan 
ezinbestekoak dira Bilbainadak. 
Udalak sustatzen duen lehiaketa 
honek, Radio Nervión eta 
TeleBilbaorekin elkarlanean, Bilboko 
herri-kantak bultzatzeko helburua 
du. Konposizio berrietarako deialdia 
apirila eta ekaina bitartekoa da, 
sariak Aste Nagusian banatzen 
dira eta irabazle suertatu diren 
bilbainaden CDa aurkezteko gala 
urte amaieran egiten da Arriaga 
Antzokian.

DANTZAK 
ESKOLETARA
IKASTURTEAN ZEHAR

Eskola publikoetan ematen diren 
ikastaroen barruan euskal dantzen 
pausuak marrazten ditugu, Udalak 
Bizkaiko Dantzarien Biltzarrarekin 
daukan elkarlanari esker.

7’
MAIATZEAN

Bilbon maiatzean ospatuko den 
programa hiriko 7 binetetan. 7 
egunez Bilbao 700 Fundazioak 
zenbait toki korrituko ditu bere 
buruaren oroitzapena eginez. 7’, 7 
gune, 7 egun, 7 istorio.



BILBAO IZAN
MAIATZA – UZTAILA, IRAILA

Komiki honetatik aterako 
gara Hiriko auzoen historiatik 
paseatzeko. Bilboko ondare 
historikoa sustatzeko eta 
zabaltzeko udal programa, Hiriko 
auzoetan zehar egingo diren kaleko 
bisita gidatuen bidez, maiatzean, 
ekainean, uztailean eta irailean.
Gainera, Txio ta Txio sare sozialen 
bidez hedatutako bideoen edizioa 
egingo da, eta bertan pasadizoak, 
pertsona esanguratsuak, eginak eta 
Bilboko auzo desberdinetan bizitako 
une historikoak ezagutzera ematen 
dira.

BASQUE FEST 
BaSQue	lanDS	FeStiVal

APIRILAK 17 – 21

Aste Santuko jaiegunetan 
garatzen den euskal kulturaren eta 
abangoardiaren jaialdi hau Bilbao 
Turismok antolatzen du, eta musika, 
dantza, gastronomia, kirola eta 
zenbait kultura eta arte adierazpen 
batzen ditu hiriko hainbat gunetan. 
Erakusketak, museoetako bildumak, 
kaleko antzerkia, haurrentzako 
animazioa eta programazioa, 
herri-kirolen ekitaldiak, produktu 
eno-gastronomikoen dastaketa eta 
salmenta, dantzak eta kontzertuak, 
hauek guztiak izango dira Aste 
Santuko jaiegunetan irribarreak 
marrazteko arduradunetako batzuk.

LORALDIA 
JAIALDIAREN  
V. EDIZIOA
MARTXOAK 12- APIRILAK 7

Euskara eta euskal kulturaren 
inguruko jaialdia, hiritar guztiei 
irekia. Besteak beste, hauek izango 
ditu: Sarrionaindiari buruzko 
literatura-hitzaldia eta bere poema 
musikatuen kontzertua, poesia 
performancea, poesia-saioak musika 
eta bertsolaritzarekin batera, 
antzerki eta musika ikuskizunak, 
antzerki saioak, kontzertuak, kaleko 
eskulturak, umeentzako txotxongiloen 
ikuskizuna, Street Dantza tailerra, 
Euskal Herriko BeatBox txapelketa, 
hip-hop eta rap kontzertua, 
literatura eta musika performancea, 
argazkien erakusketa, proiekzioak, 
zinema dokumental saioa, dantza 
garaikideko ikuskizuna, literatura 
saioa bertsolaritza eta musikarekin, 
eta abar. Kultura eta euskara komiki 
tira batean batuta.

UDABERRIKO 
BERTSO SAIOAK
MAIATZEAN

Santutxun maiatzeko larunbatetan 
egiten diren bertsolarien ekitaldien 
programa honen 35. edizioa, puntako 
bertsolarien partaidetzarekin. Udalak 
antolatuta, Santutxuko Bertso 
Eskolarekin elkarlanean.

DANTZA 
PLAZETAN

URTE OSOAN ZEHAR

Komiki bat irakurtzeko erabiltzen den 
erritmo on berekoak dira gure euskal 
dantzen emanaldiak, kalejirak eta 
erromeriak. Udalak antolatzen ditu, 
Bizkaiko Dantzarien Biltzarrarekin 
elkarlanean,  Salbatzaile, Gaztedi, 
Ondalan, Bihotz Alai, Beti Jai Alai, 
Ibai Arte eta Deustuko Folklore 
Taldeak bertoko taldeen esku. 
Santiago, Aita Donostia, San Pedro, 
Zumarraga, Arangoiti, Elorrieta, 
Ibarrekolanda, Deustuko Erribera, 
San Ignazio, Zorrotza, Areatza eta 
Arriagako kale-plazetan izaten dira 
saioak.



JAIAK ETA AISIA: 
HIRITAR GUZTIEN 

GOZAMENERAKO 

KOLORE-LEHERKETA

JAIAK ETA AISIA: 
HIRITAR GUZTIEN 

GOZAMENERAKO 

KOLORE-LEHERKETA

ERREGE MAGOEN 
DESFILEA 
URTARRILAK 5

Hegaztiak dira? Hegazkinak? 
Superheroiak? EZ, hiru errege 
magoak dira! Errege magoen 
tradiziozko desfileak Bilboko On 
Diego Lopez Harokoaren Kale Nagusia 
eta Buenos Aires kalea zeharkatuko 
ditu, udaletxeko Arabiar Aretoan 
egingo zaien harreraren aurretik.

ASTE  
NAGUSIA 

SeMana	GRanDe	De	BilBaO

ABUZTUAK 17 – 25

Jaialdien artean hau bai WOW dela. 
Era askotako jarduerez beteriko 
bederatzi egun, den-denak doakoak 
eta gehienak kanpoan. Gustu 
guztietarako 100 bat musika-
jarduera eskaintzen ditu Bilboko 
hainbat tokitan, egungo taldeetatik 
bilbainada klasikoetara; su artifizialek 
zerua argiztatzen dute gauero; 
kaleko antzerkia handientzat eta 
txikientzat; sukaldaritza arloko 
tradiziozko lehiaketak; pilota, arrauna, 
herri-kirolak, … Senitartekoekin 
edo lagunekin, egunez edo gauez, 
gozatzeko jarduerak dira denak. 
Eskaintza zabala eta anitza, eta beti 
lotuta honako balio hauei: aniztasuna, 
kalitatea, parte-hartzea, nortasuna, 
emakumeen eta gizonen eta 
euskararen presentzia orekatua. Azken 
batean, hiri ireki eta parte-hartzaile 
bateko jaietan bertokoek eta kanpotik 
datozenek goza dezaten.

GAU ZURIA
EKAINAK 14 – 15

Hiriaren urteurrenaren oroitzapena 
dela eta, Bilbo 700 Fundazioaren 
eskutik, hiria galaz jantziko da bi 
gauez modu berezian argiztatuz.

Gau Zuria abangoardiak, argiak 
eta teknologiak bat eginez sortzen 
duten adierazpen artistikoa da. 
Gau magikoa, artista onenak 
marraztutako komiki tira baten 
barruan senti zaitezen.

ARATUSTEAK 
OTSAILAK 28 – MARTXOAK 5

Desfileak, txarangak eta zalgurdiak 
ibiliko dira, batez ere, Alde Zaharrean 
eta On Diego Lopez Harokoaren 
Kale Nagusian, Farolinek (bere 
izaera “botxeroaz” harrotzen den 
eta bere jarduera profesionala 
dela-eta nabarmentzen bilbotarra) 
eta Zaranbolasek (bilbotar lasaia, 
ezerk eragiten ez bizia aldatzen ez 
diona) lagunduta. Jaien Batzordeak 
aukeratzen ditu pertsonaia hauek. 
Egun horietan, eta komiki batetik 
aterata izango balira bezalako 
pertsonaia paregabeez beteriko 
eremu baten barruan,  hainbat 
kultura-jarduera antolatuko 
dira: kontzertuak, antzezlanak, 
umeentzako tailerrak, mozorroen 
lehiaketa, dantzak eta abar.

BALEAREN 
DESFILEA 
ABUZTUAK 18

Desfile jendetsu hau Bilbao 700 
Fundazioak antolatzen du. Bertan 
Baleak eta itsasoko beste pertsonaia 
batzuek Bilboko Kale Nagusia 
zeharkatuko dute Aste Nagusiko 
lehen igandean, bere ibilbidean 
fantasiadun kolore sorta utziz.

FAIR SATURDAY
AZAROKO AZKEN 
LARUNBATEAN

2015ean Bilbon jaiotako kultura 
mugimendua, kulturaren aldeko 
gizartearen mobilizazio jendetsua 
eragiteko asmoa duena. Parte 
hartzen duen kultura-ekitaldi 
bakoitzaren balioaren zati bat 
erakundeek eta artistek eurek 
aukeratutako helburu sozial batera 
bideratzen da. Artea eta kulturaren 
bidez mundu ezberdina marrazten 
duen eguna.

OLENTZERORI 
ONGIETORRIA ETA 
HARRERA
ABENDUAK 23 – 24

Istorio guztiek daukate pertsonaia 
magikoa eta Olentzero euretako 
bat da.

Hau abenduaren 23an helduko 
da Bilbora opariz beteta, bere 
pottoka erraldoi baten gainean eta 
segizioak lagunduta: bere lagun 
Mari Domingi eta Basajaun antzara 
baten gainean, eta Lamina eta 
Galtzagorriak triziklo handi-handi 
batean. Gainera, berarekin zaldiko-
maldikoa ekarriko du. Moyua plazan 
agertuko da 18:00etan magiaz 
inguratuta eta kaleetan zehar ibiliko 
da Galtzagorrien segizio saltariak 
lagunduta Arriaga Antzokiraino, 
bertan gaua pasatzeko.

Abenduaren 24an, 11:00etatik 
14:00etara, Olentzerok eta Mari 
Domingik goizez Arriaga Antzokira 
hurbiltzen diren ume guztien nahiak 
eta eskaerak hartuko dituzte. Gero, 
arratsaldez, Bilboko auzoetarantz 
ilusioa banatzera abiatuko dira, 
eurentzako urteko gaurik lanpetuena 
dena hasi baino lehen, etxeko 
txikienentzat magikoena dena.

GABONAK ARTE
eSPeRientzia	aRtiStikOak	uMe	
eta	FaMilientzat

2019KO ABENDUAK  
26 – 2020KO URTARRILAK 4

azkuna	zentROa
Pentsamendu-hodei bat erneko 
da Gabonetan egiten den jolas-
heziketa programarekin. Ume eta 
familientzako esperientzia artistikoen 
proposamena, euren gaitasunak eta 
sortzeko trebetasunak garatzeko eta 
pentsamendua sustatzeko, parte-
hartzaileak protagonista bihurtuz 
eta euren jakin-mina indartuz. 
Gabonak Arteren jarduerek gaur 
egungo sorkuntza egunerokotasunez 
hurbiltzen dute udal gune honetara, 
artea eta artisten bidezko ikasketa 
horrela normalizatuz.
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BILBO BARRUTI 
ESZENIKOA
Bilboko Udalak antolatutako zenbait 
ekimenek hiriko barruti guztietara 
hurbilduko dituzte arte eszenikoak:

	 •		BilBOkO	ziRkuitua: Bertako 
taldeek antzerki eta dantza 
emanaldiak egingo dituzte 
urtarriletik apirilera eta 
irailetik abendura barrutietako 
udaltegietan.

	 •		uMORezkO	antzeRki	
ERAKUSTALDIA: Errekaldeko 
udaltegian, martxoko 
ostiraletan.

	 •		eSzena	kaleRa: Kaleko 
antzerki eta arteen zirkuitua 
Bilboko barruti guztietako 
auzoetan maiatzetik uztailera 
eta irailean. Barnean 
hartzen ditu egungo zirkuko 
emanaldiak, clown-enak, 
magiakoak, parte hartzeko 
jarduerak eta kaleko antzerkia 
edozein publikorentzat.

	 •		XV.	MaGia	tOPaketak, 
hogei bat mago bilduko 
dituztenak, bertokoak zein 
Estatukoak edo nazioartekoak, 
eta hiritar guztientzako 
ikuskizun sorta zabala 
eskainiko dutenak maiatzean 
zehar Otxarkoaga eta 
Txurdinagako kale-plazetan 
eta Otxarkoagako udaltegian.

	 •		ClOWn	zORROtza: Clown-
en emanaldiak maiatzeko 
bigarren asteburuan 
Zorrotzan.

	 •		ziRkualDe: Zirkuko arteen 
jaialdia, ekaineko lehen 
asteburuan Errekalden 
burutuko dena.

BILBO MUSIKA 
BARRUTIA
Zenbait erakunde hiritarraren 
laguntzari esker ere, Udalak musika 
Hiriko bazter guztietara eraman ahal 
izango du:

	 •		BilBO	jazz	BaRRutia:	Jazz 
kontzertuen zikloa udaltegietan 
otsailaren erdialdetik 
martxoaren erdialderako 
ostiraletan, Bilbaina Jazz Club 
elkartearekin elkarlanean.

	 •		MuSika	ikaStaROak: gitarra, 
baxua, bateria, musika-
informatika eta home-studio-a 
eta txalaparta ikasteko, 
Otxarkoagan, ikasturtean zehar, 
Tendel-Tular elkartearekin 
lankidetzan. 

	 •		MuSika	ziklOak: Poltsiko 
Musika	kontzertuen 
zikloa martxoan, Musika	
dibertigarria	da	kontzertu 
didaktikoen zikloa maiatzean 
eta Mila	Musika	Haria 
gitarrari eta harizko musika-
tresnei eskainitako zikloa 
azaroan, denak Abando-
Barrainkuan;	Xarma	duen	
itsasadarra flamenko 
topaketak Ibaiondoko barrutian 
irailean eta	Bazter	hip-hop	
Fest#5 emakumezkoen hip-
hop jaialdia San Frantziskon, 
Eskina Femenina taldearekin 
elkarlanean.

	 •		BaRRutiak	kantaRi: 
Abesbatzako musika 
kontzertuen zikloa Bilboko 
barruti guztietan maiatzetik 
ekainera, Hiriko ia abesbatza 
guztien partaidetzarekin eta 
batez ere elizetan egingo dena.

	 •		MuSikauzO: Fanfarreek, 
kaleko bandek, folk musikak, 
jazzak, marching band-ek, 
batukada taldeek, dantzatzeko 
musikako orkestrek, DJ-ek, 
trikitixak edo funkiak Hiriko 
barruti guztiak erritmoz beteko 
dituzte maiatzetik ekainaren 
amaierara.

KULTURA-IKUSKIZUNAK 
AUZOETARA HELTZEN 
DIRA HIRIKO AZKEN 

BAZTERRA ERE 
KOLOREZTATZEKO

HURBILEKO
KULTURA

HURBILEKO 
KULTURA

Administrador
Comentario en el texto
esto también negrita

Administrador
Comentario en el texto
martxoko eta apirileko

Administrador
Comentario en el texto
BILBAO DISTRITO JAZZ

Administrador
Comentario en el texto
Abandoko barrutian;

Administrador
Comentario en el texto
esto quitar

Administrador
Comentario en el texto
quitar San Frantziskonponer Ibaiondoko barrutian



BILBO AISIA  
BARRUTIA
	 •		Dantza-SaiOak: Urte osoan 

Otxarkoagako udaltegian, La 
Casillan...

	 -		ikuSi	eta	ikaSi:	Euskaraz 
egindako kulturako, 
heziketako eta aisiako 
zirkuitua, 4 eta 8 urte arteko 
neska-mutikoentzat eta 
gurasoentzat, otsailaren 1etk 
maiatzaren 16ra, jarduera 
ugari eskainiz (antzerkia, 
ipuin-kontalariak, tailerrak, 
gurasoentzako hitzaldiak) 
udaltegietan, Euskararen 
Etxean, El Carmen aretoan 
eta Viuda de Epalza, Iruarteta 
eta Zamakola ikastetxe 
publikoetan.

	 •		iStORiO	Biziak	-	iPuin	
kateatuak:	Alabazan 
taldearekin elkarlanean, 
Udalak ahozko narrazioa eta 
kontatzeko artearen inguruko 
programa hau antolatzen 
du Uribarriko barrutian, 
otsailaren 11tik 24ra, haur, 
gazte eta helduentzat.

	 •		BiDaiaRien	tXOkOa: Bidaien, 
abenturaren eta beste kulturen 
mundua hurbiltzen digun 
udal programa, hitzaldien, 
proiekzioen eta erakusketen 
bidez. Martxoan Begoña eta 
Santutxuko udaltegietan.

	 •		aRanGOitikO	euSkal	
jaia,	maiatzeko lehen 
hamabostaldian, familientzako 
musika emanaldiekin, 
abesbatzekin, kalejirak, 
euskal dantzak, alardeak eta 
txotxongiloekin.

	 •		FOlk	lORea: Ekaineko lehen 
hamabostaldian Santutxun 
egingo den folklorearen 
sustapeneko programa, Udalak 
eta Gaztedi Dantzari Taldeak 
elkarlanean antolatuta.

	 •		euROPakO	ikeRtzaileen	
Gaua: Zientzia 
jendarteratzeko proiektua, 
irailaren 27an eta 28an 

ALAZNE LOPEZ 
ETXEBARRIA 
III. KULTURA-
MEMORIALA
MAIATZAK 25

Dantzaren eta musikaren inguruko 
ekitaldia, Alazne López Etxebarriaren 
heriotzaren ondorioz sortua, lanbidez 
dantzan aritzen zen Zorrotzako 
gaztea.

Memorialak kalitate artistikodun 
ekitaldia eskaini nahi du, ikuslego 
osoari irekia, eta bertan Zorrotzako 
pertsona, talde eta elkarteen 
partaidetza bultzatu nahi duena.

Auzoko kiroldegiko hockey-pista, 
hirugarren urtez jarraian, agertoki 
bihurtuko da Euskal Herriko, Estatuko 
eta nazioarteko artistek musika eta 
mota guztietako dantza emanaldiak 
eskaini ditzaten.

KULTUR GABONAK
AZAROA - ABENDUA

Udalak bultzatzen duen Gabonetako 
kultura eskaintza anitza, 150 
ekitaldi eta ikuskizun inguru barruan 
hartzen dituena: arte eszenikoak, 
abesbatzen kontzertuak, erakusketak, 
folklorea eta musika zuzenean. 
Gainera, Bilboko zenbait barrutitan 
gaikako zikloak izaten dira, bestak 
beste, 1. Barrutian euskal kulturari 
eta euskarari buruzko jarduera 
programa, 2. Barrutian clown-aren 
arteari zuzendutako zikloa, Antzerki 
eta Abesbatzen Hamabostaldia 3. 
Barrutian, umorezko bakarrizketen 
zikloa 4. Barrutian edo egungo 
zirkuko programa 7. Barrutian. Denok 
protagonista izan gaitezke kultura-
narrazio oso honetan.

GaBOnetakO	aBeSBatzen	
kOntzeRtuak: Bilboko hogeita 
hamar bat abesbatzek airean 
musika-notak marraztuko dituzte 
kontzertu ziklo honetan, abenduan 
Hiriko barrutietako parrokietan.

Deustuko udaltegian egingo 
dena, Europako 300 hiri baino 
gehiagotan egingo den aldi 
berean. Horrela ikerketa eta 
bere protagonistak herritarrei 
hurbilduko zaizkigu, euren 
lana, gizarteari egindako 
ekarpenak eta eguneroko 
bizimoduan duten eragina 
ezagutu ditzagun.

	 •		PlazaRik	Plaza:	
Folklorearen sustapenerako 
beste programa bat, hau 
Basurtuko auzoan, urriko 
lehen hamabostaldian, Beti 
Jai Alai Dantza Taldearen eta 
Bilboko Udalaren eskutik.

	 •		Gau	iRekia: Abenduko 
arratsalde-gau batean, San 
Frantzisko, Bilbo Zaharra 
eta Zabala auzoetako 
kaleetan eta zenbait txokotan 
egingo diren gizarte- eta 
kultura- jarduerak, mota 
guztietako talde eta pertsonen 
partaidetzarekin, euren 
jarduerak sortuz edo beste 
batzuez gozatuz.

BILBO BARRUTI 
BISUALA
Beste udal ekimen batzuei esker, 
ikusmen-arteak ere hiriko barruti 
guztietan egongo dira:

 •		ikuS-entzunezkO	
ikaStaROak:	Reflex kamera 
eta bideo edizioarenak, 
Otxarkoagan, ikasturtean 
zehar. Tendel-Tular 
elkartearekin elkarlanean.

	 •		eXPODiStRitO: Bertoko 
sortzaileen argazkigintza eta 
margolaritza arte-erakusketak, 
udaltegietan, urte osoan, 
uztailean eta abuztuan izan 
ezik. Erakusketan katalogoa 
argitaratzen da hiru hilean 
behin.

 •		zineMakO	uDa: Aire 
zabaleko zinema-saioak 
familia osoarentzat eta 
barruti guztietan, uztailean 
eta abuztuan. Genero 
desberdinetako ekoizpen 
egin berriak eskainiko dira, 
baita euskal, europar eta 
nazioarteko jatorrizko film 
klasiko eta arrakastatsu 
batzuk, errealizadoreen 
aurrean. Saio guztiak euskal 
film labur batekin hasiko dira, 
film luze batez jarraituta.

KULTURA  
TAILERRAK
URRIA – MAIATZA

uDalteGietan

Artisautza, arte aplikatuak, arte 
plastikoak eta ikusmen-arteak 
tailerrak eta gela irekiak, euskaraz 
zein gaztelaniaz, Udalak antolatuak 
hurrengo udaltegietan: Deustu, 
Arangoiti, San Ignazio-Ibarrekolanda, 
Castaños, Zurbaranbarri, Otxarkoaga, 
Begoña, Santutxu, Ibaiondo-Zazpi 
Kaleak, San Frantzisko, Zabala, 
Buia, Abando-Barrainkua, Errekalde, 
Irala, Uretamendi, Basurtu, Zorrotza, 
Olabeaga, Altamira eta Masustegi.
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Urteko programazio honen etorkizuneko edizioak posta 
elektronikoaren bidez jasotzeko aukera eskaintzen dizu 
Bilboko Udalak, baita Bilbao Kultura hileko agenda ere, 
Bilboko kultura eta aisia jarduerei buruzko informazio 
eguneratua eta hedatua eta antolatzen dituen jarduera 

guztien uneko informazioa eduki ahal izateko.

Agenda formatu digitalean baino ez baduzu jaso nahi, bidal 
iezaguzu mezu elektronikoa agendakulturala@bilbao.eus 
helbidera zure datu pertsonalekin edo bidali zure datuak 

eta lehentasunak bilbaokultura.eus web orrian prestatutako 
atalaren bidez.

 
BILBOKO UDALAK ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIE, 
EUREN LANA, DIRU-LAGUNTZA, BABESLETZA 
ETA MOTA GUZTIETAKO LAGUNTZEN BIDEZ, 
PROGRAMAZIO HAU AHALBIDETZEN DUTEN 

ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDE PUBLIKO GUZTIEI 
ETA ERAKUNDE PRIBATU ETA HERRITARRENEI.

WWW.BILBAOKULTURA.EUS
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