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1) SARRERA 

 

Txosten honek Oihaneder Euskararen Etxean (hemendik aurrera OEE)  2015. 

urtean Lazarraga Kultur Elkarteak (hemendik aurrera LKE) eta euskalgintzako nahiz 

kulturgintzako beste hainbat  eragilek antolatutako  jardueren berri ematea du 

helburu.  

Txostena hainbat ataletan banatuta dago. Lehenengoan OEEko 

programazioaren helburu nagusiak daude jasota. Bigarrenak, 2015ean zehar 

antolatutako jarduera ezberdinak biltzen ditu. Ondoren, elkarlanari dagokion atalean, 

lehenengo urte honetan euskalgintzako eta kulturgintzako eragile ezberdinekin 

egindako elkarlana zehaztuta dago, abiatutako saretze prozesuaren testuinguruan, 

alegia. Azkenik, ondorio nagusiak biltzen dituen atala dago, LKEko lantaldeak egindako 

hausnarketatik ateratako ondorioak, hain zuzen ere. 
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2)  PROGRAMAZIOAREN HELBURUAK 
 

 2015. urtean OEEko programazioa garatzeko jarraian aurkeztutako eskeman 

oinarritu da LKE. Ikus daitekeen moduan, eskema honetan helburu nagusiak, 

estrategiak eta jarduera motak daude zehaztuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAK

1.-Euskal hiztunen komunitatea

trinkotzea eta euskararen erabilera

indartzea

2.-Euskaraz egindako sorkuntza

suspertzea

3.-Euskararen normalkuntzan

dabiltzan eragileen sarea sustatzea

4.-Kultura erreferente bilakatzea

1.1.- Erabilera espazio eta jarduerak sortu

1.2.- Ekintza parte-hartzaileak antolatu

2.1.-Belaunaldi ezberdinetako artisten

arteko zubilanak egin

2.2.-Sorkuntzarako tresnak eta

baliabideak eskaini

3.1.-Euskal Herriko antzerako guneekin

harremanak izan

3.3.-Eragileei lan egiteko tresnak eskaini

4.1.-Kalitatezko ikuskizunak eskaintzea

4.2.-Gasteizen euskaraz sortutako lanen

erakuslehio izatea

1.1.1.- Heziketa (tailerrak, ikastaroak, 

laborategiak); ekitaldi kulturalak (kontzertuak

antzerkia…); Diru-laguntzak (txapelketak) eta

Bestelakoak (solasaldiak , dastaketak)

1.1.2.-Diru-laguntzak (txapelketak) eta

Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak, bilerak, 

bisitak, dastaketak)

2.1.1.-Heziketa (tailerrak, laborategiak),

ekitaldi kulturalak (Bertso Saioak) eta

bestelakoak (topaketak, jardunaldiak)

2.2.1.-Heziketa (tailerrak, laborategiak, 

ikastaroak), eta Diru-laguntzak (bekak, sariak,

txapelketak)

3.2.1.-Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak

eta bilerak)

3.2.1.-Diru-laguntzak (txapelketak) ; 

Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak, bilerak)

4.1.1.-Ekitaldi kulturalak (kontzertuak, 

antzerkia, hitzaldiak)  eta Bestelakoak

(erakusketak)

4.1.1.-Ekitaldi kulturalak (kontzertuak,  

Antzerkia…)  eta Bestelakoak (erakusketak)

HELBURUAK JARDUERAK

3.2.-Gasteizko eragileei proposamenak

egin

ESTRATEGIAKESTRATEGIAK

1.-Euskal hiztunen komunitatea

trinkotzea eta euskararen erabilera

indartzea

2.-Euskaraz egindako sorkuntza

suspertzea

3.-Euskararen normalkuntzan

dabiltzan eragileen sarea sustatzea

4.-Kultura erreferente bilakatzea

1.1.- Erabilera espazio eta jarduerak sortu

1.2.- Ekintza parte-hartzaileak antolatu

2.1.-Belaunaldi ezberdinetako artisten

arteko zubilanak egin

2.2.-Sorkuntzarako tresnak eta

baliabideak eskaini

3.1.-Euskal Herriko antzerako guneekin

harremanak izan

3.3.-Eragileei lan egiteko tresnak eskaini

4.1.-Kalitatezko ikuskizunak eskaintzea

4.2.-Gasteizen euskaraz sortutako lanen

erakuslehio izatea

1.1.1.- Heziketa (tailerrak, ikastaroak, 

laborategiak); ekitaldi kulturalak (kontzertuak

antzerkia…); Diru-laguntzak (txapelketak) eta

Bestelakoak (solasaldiak , dastaketak)

1.1.2.-Diru-laguntzak (txapelketak) eta

Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak, bilerak, 

bisitak, dastaketak)

2.1.1.-Heziketa (tailerrak, laborategiak),

ekitaldi kulturalak (Bertso Saioak) eta

bestelakoak (topaketak, jardunaldiak)

2.2.1.-Heziketa (tailerrak, laborategiak, 

ikastaroak), eta Diru-laguntzak (bekak, sariak,

txapelketak)

3.2.1.-Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak

eta bilerak)

3.2.1.-Diru-laguntzak (txapelketak) ; 

Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak, bilerak)

4.1.1.-Ekitaldi kulturalak (kontzertuak, 

antzerkia, hitzaldiak)  eta Bestelakoak

(erakusketak)

4.1.1.-Ekitaldi kulturalak (kontzertuak,  

Antzerkia…)  eta Bestelakoak (erakusketak)

HELBURUAKHELBURUAK JARDUERAKJARDUERAK

3.2.-Gasteizko eragileei proposamenak

egin

5.- Euskara eta hizkuntzak

interpretatzea

5.1.- Arlo akademikoak jorratzea

5.2.- Normalizazioan ibilitako eragileen

bilakaera eta erronkak ezagutzea

5.1.1.- Heziketa (tailerrak, ikastaroak, 

laborategiak); Diru-laguntzak (bekak, sariak) , 

Ekitaldi kulturalak (hitzaldiak). Bestelakoak

(jardunaldiak) 

5.1.2.- Ekitaldi Kulturalak (hitzaldiak),

Bestelakoak (topaketak, jardunaldiak)
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Epe motz-ertainera osatutako eskema honetan, LKEk bost helburu nagusi 

finkatu ditu.  

1.- Euskal Hiztunen komunitatea trinkotzea eta euskararen erabilera indartzea. 

2.- Euskaraz egindako sorkuntza suspertzea. 

3.- Euskararen normalizazioan dabiltzan eragileen sarea sustatzea. 

4.- Kultura erreferente bilakatzea.  

5.- Euskara eta inguruko hizkuntzak ezagutzea eta interpretatzea. 

 

 Helburu hauek osatu dute  beraz OEEn eskaini den programazioaren oinarria. 

Eskeman agertzen den bezala, helburu bakoitza gauzatzeko estrategia ezberdinak 

erabili dira eta hauei jarduera zehatz batzuk egokitu zaizkie. Kontutan izan behar da 

inoiz jarduera bat helburu ezberdinak lortze aldera antolatu dela.  
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3)  BURUTUTAKO JARDUERAK 

 

a) Ekitaldiak 

2015ean 112 ekitaldi  antolatu dira OEEn.  Askotariko jarduerak izan dira: 

hitzaldiak, kontzertuak, tailerrak, aurkezpenak eta erakusketak, besteak beste. 

Gehienak LKEk programatu ditu, baina hauetariko asko beste eragile eta elkarteekin 

elkarlanean gauzatu dira eta beste batzuk Euskara Zerbitzuak eta beste eragileek 

antolatu dituzte zuzenean, besteak beste, ALEAk, GEUk, AEK-k, IKAk eta Euskaltzaleen 

Topaguneak.   

Esan bezala, ekitaldi mota ezberdinak antolatu dira hilabete hauetan. Beheko 

grafikoan ikus daitekeen moduan LKEaren irizpideen arabera bereiztutako 17 jarduera 

mota burutu dira denbora tarte honetan: antzerkiak, aurkezpenak, bertso-saioak, 

bisita gidatuak, dantza, elkarrizketak, erakusketak, hitzaldiak, ikastaro-tailerrak, 

ikuskizun artistikoak, lehiaketak, kontzertuak, mahai-inguruak, mintzodromoak, 

topaketak, ikus-entzunezkoak eta zirko ikuskizuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekitaldi motak
Antzerkia

Aurkezpenak

Bertso-saioak

Bisita gidatuak

Dantza saioak

Elkarrizketak

Erakusketak

Hitzaldiak

Ikastaroak&tailerrak

Ikus-entzunezkoak

Ikuskizun artistikoak

Kontzertuak

Lehiaketak

Mahai Inguruak

Mintzodromoak

Topaketak

Zirkoa
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Zehaztapenetan sartu aurretik, bi argibide: Batetik ekimen hauetariko asko 

geroago azalduta dagoen Rockomikiak binetak & doinuak  erakusketaren 

testuinguruan antolatu ziren. Bestetik, sailkatzeko zailak  diren ekitaldiak ikuskizun 

artistikoen multzoan sartu dira. 

 Grafikoan ikus daitekeen bezala, ekitaldi mota ezberdin anitz antolatu dira.  

Gehien programatu diren ekitaldi moten artean ikastaro-tailerrak, kontzertuak, 

hitzaldiak, aurkezpenak, ikus-entzunezkoak eta ikuskizun artistikoak daude. 

Orokorrean programatzeko maiztasuna nahiko orekatua izan da baina ikastaro eta 

tailerrak izan dira nagusi.  

Ikastaroek eta tailerrek jarduera guztiaren % 16 suposatu dute. Multzo 

honetan, Sortegia, sormen ikastaro sorta nabarmendu behar da. Urritik abendura 

bitartean 12 orduko lau ikastaro eskaini ziren: Moda-moduz, ahozko kontalaritza, 

soinu-ekipamenduen muntaketa eta erabilera eta komiki sorkuntza. Bestalde, neguan 

eta udan IKAk 

irakasleentzako formazio 

tailerrak eskaini zituen, 7 

guztira. Horrez gain, 

UEUrekin elkarlanean 

antolatutako ikastaroetan gai 

ezberdinak jorratzeko saiakera egin zen, xede talde ezberdinak bilatuz eta eskaintza 

anitza bermatuz. Nabarmentzekoa da, esaterako, “Euskarararen historian barna; uste 

dugunetik dakigunera” mintegia. Aipatu ere bai Rockomikiak binetak & doinuak 

erakusketaren barruan antolatutako wikipedia tailerra eta gabonetan umeei 

zuzendutako papiroflexia tailerra, ALEArekin elkarlanean.  
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Kontzertuei dagokionez, formatu txikikoak eta 

handikoak bereiz daitezke.  

Lehenengoen artean, Eskilarapeko Soinuak 

zikloaren barruan programatutakoak dira nagusi. 

Ibilbide luzeko nahiz laburreko 7 musikari aritu dira 

atrioko agertokian: Petti, Izaro, Joseba B. Lenoir, 

Eneritz Furyak, Antton Aranburu, MobyDick eta 

MorMore taldea. Ezin aipatu gabe utzi Hitz Adina 

Mintzo hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloaren 

barruko ekitaldi kulturaletan antolatutako kontzertuak, 

Sés galiziarra eta Gai Toms galesarenak, hain zuzen ere. Ziklo honen testuinguruan, 

maiatzean Udaberri jaia, Hizkuntza Gutxituen 

Musika Jaialdiaren lehen edizioa antolatu zen. 

Bertan formatu handiko hiru kontzertu egon ziren: 

Joxe Replay (EH), Mauresca Fracas Dub (Okzitania) 

eta Txarango (Katalunia).  

Formatu handiko kontzertuak, batez ere, 

Falerina lorategian egin dira Hor Dago! tabernarekin elkarlanean. Udaberri jaiaz gain, 

uztailean Kortxeak & Krispetak zikloaren barruan egindakoak nabarmendu behar dira: 

Jazz 4 Joy  (Araba), John Berkhout (Gipuzkoa) eta Peachy Joke (Gipuzkoa).  

Hitzaldiei helduz, Rockomikiak binetak & doinuak erakusketan egin zirenak 

nabarmendu behar dira. Rocka eta komikia ardatz, besteak beste, Asisko Urmeneta, 

Harkaitz Cano, Aritza Saenz del Castillo, Garbiñe Ubeda eta Yurre Ugartek bisitatu 

zuten ur biltegia. Erakusketaren barruan hainbat bisita gidatu ere eskaini ziren. 

Euskaltegietako ikasleek hartu zuten parte, batez ere. Testuinguru horretatik kanpo, 

urtean zehar OEEn GEU elkarteak bestelako bisita gidatuak ere eskaini ditu.  
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Aurkezpenen artean Hitz Adina 

Mintzo zikloaren barruan egindakoak 

nabarmentzekoak dira, izan ere, 

irailetik abendura,  hilero hizkuntza 

gutxitu bat aurkeztu zen. Horrela, 

zikloaren aurkezpen orokorra eta 

galiziera, nawatera eta galeseraren 

aurkezpenak egin ziren. Horrez gain, 

ekainean UEUrekin elkarlanean egindako “Dakiguna erakutsiko dizugu” aurkezpen 

sorta eta IKAk euren ikasleentzat antolatutakoak ere aipatzekoak dira. Horrekin batera, 

urtean zehar 5 liburu aurkeztu dira eta Gasteiztarrak arraun the world lehiaketaren 

testuinguruan bidaien 5 aurkezpen ere egin ziren Gasteizko auzo desberdinetan, 

hainbat eragilerekin elkarlanean. Bestelako aurkezpenen artean aipatu ere Hala Bedi Bi 

irratiaren Arabako hizpidea irratsaioarena eta Badok.info web orrialdearena. 

Ikus-entzunezkoen artean udan antolatu zen Kortxeak & Krispetak zikloaren 

barruan proiektatu ziren hiru pelikulak nabarmendu behar dira: Swing Kids, Searching 

for Sugar Man eta Control. Filmak jatorrizko hizkuntzan proiektatu ziren OEEtik 

itzulitako euskarazko azpitituluekin. Urtean zehar bestelako dokumental eta pelikulak 

ere proiektatu dira, besteak beste, Bingen 

eta Euskal Harriaren ABDak. Honekin 

batera GEU elkarteak ere hainbat 

proiekzio antolatu ditu bertan: 81 

amama, Beltzean mintzo eta Izan Piratak.  

Elkarrizketei dagokienez, 

SolasALEAn izenpean eta ALEArekin  
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elkarlanean, 5 elkarrizketa ireki egin zitzaien Euskal Herriko pertsona ezagun 

eta esanguratsu hauei: Gorka Urbizu, Garbiñe Biurrun, Josebe Iturrioz, Kike Amonarriz, 

Olentzero eta Mari Domingi. Bertara gerturatutako ikusleek elkarrizketatuei galderak 

egiteko aukera izan zuten.  

Ikuskizun artistikoen multzoan, 

aurretik aipatu bezala, jarduera 

ezberdinak bildu dira; poesia emanaldiak, 

ipuin kontaketak, ardo dastatzeak eta 

marrazkia zuzenean, esaterako. Horien 

artean poesia emanaldiak izan dira 

nagusi, izan ere, Poetak Maiatzean 

jaialdiaren barruan lau poesia emanaldi antolatu ziren OEEn: “Miguel Hernandezen 

kantuz” (Josu Landa), “Euslandia: unibertso txiki bat” (Concetta Probanza eta Mirian 

Luki), “Haiek ere banaiz ni” (Jule Goikoetxea, Castillo Suarez eta  

Leire Bilbao) eta “Desertuko biztanleei buruz” (Bernardo Atxaga eta Anari). 

Korrika kulturalaren testuinguruan, AEK-k antolatutako Hordagoardoa ikuskizuna ere 

aipa daiteke, baita Gora Gasteizekin elkarlanean egindako “Munduko ipuinak” 

emanaldia, ipuin kontaketa hizkuntza desberdinetan.  

Bestalde, 2015ean lau erakusketa 

antolatu dira, Rockomikiak binetak & 

doinuak, Bertatik bertara eta beti eskura 

euskarazko toki komunikabideen 

erakusketa, Gasteiztarrak Arraun the 

World, udako argazki lehiaketaren 

testuinguruan, eta Olentzero Arraun the 

World. Lehenengoak bi hilabeteko iraupena izan zuen eta azaldu moduan, erakusketa 

aitzaki, mota ezberdinetako jarduerak antolatu ziren. 
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Bertatik bertara eta beti eskura erakusketak aldiz, lau asteko iraupena izan zuen 

eta bertso-saio batekin inauguratu zen. Hirugarrenean, Gasteiztarrak arraun the world 

lehiaketaren irabazleen argazkiak egon ziren ikusgai. Ia bi hilabeteko iraupena izan 

zuen, urriaren amaieratik gabonak arte. Azkenik, gabonetan, Olentzero Arraun the 

World erakusketa  jarri zen. Azken bi erakusketa hauen testuinguruan ere jarduera 

ezberdinak antolatu ziren. Lehenengoan, dagoeneko azaldu bezala, bidaien aurkezpen 

publikoak egin ziren. Bigarrenean “Olentzero Arraun the World” dokumentala 

proiektatu zen baita auzoko ikastetxeko ikasleekin topaketa bat antolatu ere. 

Eta topaketekin jarraituz, 2015ean euskalgintzako eragile ezberdinek 

programatutako 4 topaketa egin dira. IKAk OEEn antolatu zituen martxoko eta 

ekaineko batzarrak. Gasteizko Mintzalaguna egitasmoak eta GEU elkarteak 

mintzalaguntzaileen bilera egin zuten otsailean eta ALEAk azaroan Arabako 

euskalgintzako eragile ezberdinekin antolatu zuen topaketa.  

Antzerkiarekin jarraituz, hiru 

antzezlan programatu ziren, guztiak 

urtearen bigarren sei-hilabetekoan.  

Lehenengoa, “RockEroak” umeei 

zuzendutakoa,  Gasteizko jaietako txikien 

egunean egin zen, abuztuaren 7an. 

Bigarrena, aldiz,  OEEko lehenengo 

urtemuga ospatzeko antolatu zen urrian. Kuku Bazar antzerki taldeak urteko laburpen 

umoretsua egin zuen. Azkenik AEK-k azaroan OEEko atrioan Adarretatik zintzilik 

antzezlana antolatu zuen Gilkitxaro Antzerki Taldearekin. 

Dantza eskaintzari dagokionez, urritik aurrera, Ilunabarrean Dantzan izenpean 

euskal dantzak eta Balfolk-a uztartzen dituen zikloa jarri zen martxan. Hilabetero, 

urritik abendura bitartean saio bana antolatu zen. Bertan  scottish, mazurka eta  
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bourrée ikastaroak egitearekin batera 

ikasitakoa praktikan jartzeko dantzaldiak 

eskaini ziren.  

Mintzodromoei dagokionez, 2015ean 

bi egin ziren. Alde batetik, Euskararen 

astearen testuinguruan Bai Euskarari elkarteak 

antolatu zuena, eta bestetik IKAk maiatzean egindakoa. 

 Lehiaketen arlora jauzi eginez, Gasteiztarrak Arraun the World udako argazki 

lehiaketa egin zen. Bertan argazkiak aurkeztearekin batera parte-hartzaileek bidaiaren 

aurkezpen kronikak egin behar izan zituzten. Honekin euskararen erabilera bultzatzea 

bilatu zen. Aurretik azaldu bezala, alde 

batetik irabazleen argazkiekin 

erakusketa bat antolatu zen, eta 

bestetik, eragile ezberdinekin egindako 

elkarlanaren ondorioz, Gasteizko gune 

ezberdinetan lan irabazleen aurkezpen 

publikoak egin ziren. Antolatutako lehiaketen artean Euskaltzaleen Topaguneak 

euskararen astearen baitan antolatutako ginkana ere aipatzekoa da, non Gasteizko 

eskola desberdinetako dozenaka ikaslek hartu zuten parte. OEEn finala jokatu zen 

euskararen egunean.   

 Euskararen egunean ere zirko ikuskizuna 

egin zen Gasteizko Udalaren Euskara 

Zerbitzuarekin elkarlanean antolatutakoa. Zirk-

zark izenpean, Gasteizko eta Arabako eragile eta 

artista ezberdinak elkartu eta ikuskizun berria  
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sortu zen.   

 Azkenik eta bukatzeko, mahai-inguruen artean GEUk maiatzean Gasteizko 

Udaleko Hizkuntza Politika hizpide zuena nabarmen daiteke. 

 

b) Erabiltzaile kopurua 

 

2015. urtean Oihaneder Euskararen Etxean antolatutako jarduerek 11.000 

erabiltzailetik gora izan zituzten, Gasteiztarrak arraun the world eta Olentzero arraun 

the world erakusketetako bisitak kontutan hartu gabe. 

Hurrengo grafikoan ekitaldi mota bakoitzean egondako erabiltzaile/ikusleen 

proportzioa ikus daiteke: 

Publikoa ekitaldien arabera Antzerkia

Aurkezpenak

Bertso-s aioak

Bis i ta  gidatuak

Dantza  Plazan

Elkarri zketa  i rekiak

Erakusketak

Ginkanak

Hitza ldiak

Ikas taroak&Tai lerrak

Ikus kizun artis tikoak

Mahai  inguruak

Mintzodromoak

Kontzertuak

Lehiaketak

Topaketak

Zinema-Dokumenta lak

Zi rkoa
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Ikus daitekeenez, erakusketak izan ziren publiko gehien erakarri zuten 

jarduerak, erabiltzaile kopuru guztiaren % 38. Bigarren postuan kontzertuak daude, % 

21ekin. Ikuskizun artistikoek publikoaren % 8 hartu zuten. Beste ekitaldi motetan, 

salbuespenak salbuespen,  erabiltzaile kopurua antzekoa izan zen. 

  Erakusketen artean Rockomikiak, binetak & doinuak nabarmentzekoa da, izan 

ere, ia 4000 ikusle izan zituen, erakusketaren testuinguruan antolatutako ekitaldi eta 

jarduera ezberdinetako ikusle/erabiltzaile kopurua kontutan hartu gabe. Izan ere, 

kopuru horri inaugurazioan, bisita gidatuetan eta bestelako ekintzetan egondakoen 

kopurua gehituta 4700 erabiltzailera igotzen da. Bertatik bertara eta beti eskura 

erakusketako ikusle kopurua apalagoa izan zen, 180 lagun inguru hurbildu ziren. 

Kontzertuei helduz, grafikoan ikus daitekeen bezala, Udaberri jaiak  pisu handia 

izan zuen. 1100 lagun inguru  hurbildu ziren egunean zehar Falerina Lorategian 

ospatutako  Hizkuntza Gutxituen Musika Jaialdiaren lehenengo ediziora. 

Esan bezala, Kortxeak&Krispetak zikloa ere Falerinan antolatu zen udan. Bertan 

programatutako hiru kontzertuek 500  ikusletik gora izan zituzten.   

Eskilarapeko Soinuak zikloan antolatutako 7 kontzertuetako erantzuna ona izan 

oro har,  guztira 355 ikusle gerturatu ziren Eskilarapeko Atriora, batezbesteko 50 ikusle 

kontzertuko. Hiru ekimen nagusi hauetaz gain antolatutako beste 4 kontzertuen artean 

azpimarratzekoa da Aitzina Folk jaialdiarekin elkarlanean egindakoa. 
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Erakusketez eta kontzertuez gain antolatutako beste jarduerek erabiltzaile 

guztien % 33 suposatu zuten. Honek argi  islatzen du kontzertuek eta erakusketek izan 

duten pisua. Beste jarduera guztiek izandako erantzuna antzekoa izan da, % 2 eta % 4 

artean egon ziren gehienak.  

Jarduera zehatzei dagokionez, Rockomikiak binetak & doinuak erakusketa izan 

zen jarduerarik jendetsuena, esan bezala, erakusketaren testuinguruan antolatu ziren 

jarduera guztiak kontuan hartuta,  4700 ikusletik gora izan baitzituen iraun zuen bi 

hilabeteetan. Ondoren, Udaberri jaia izan da ikusle gehien erakarri dituena: 1.100. 

Hirugarren jarduera jendetsuena Kortxeak & Krispetak zikloa izan zen 640 lagun 

erakartzeko ahalmenarekin.  
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4)  ELKARLANA 

Proiektua aurkezterakoan beren beregi aipatu gai honen inguruko kezkak 

,asmoak eta erronkak: 

 “Lazarraga kultur elkartea osatzen dugunok, Gasteizko euskalgintza, 

kulturgintza eta hezkuntza arloetan izandako esperientzietatik iritsi gara 

EUSKARAREN ETXEA-KAFE ANTZOKIAren beharra plazaratzera. Hortik abiatuta, argi 

dugu OIHANEDER EUSKARAREN ETXEAren eraginaren tamaina, besteak beste eta 

nagusiki, hiru arlo horietako dinamiketan integratzetik pasatzen dela (…) Horiek 

guztiak bidaide nahi ditugu, eta gure ahaleginaren parte handi bat horretara 

bideratuko dugu”. 

2015. urteko lanaren arlo handi bat izan da eragile euskaltzale ezberdinekin, 

talde zein norbanako, Gasteizko eta Euskal Herriko, harremanetan jartzea eta elkarlana 

proposatzea. 

Hiru arlotan taldekatu genituen eragile hauek: 

a) Euskalgintza: 

- Euskara elkarte eta taldeak 

- Euskarazko hedabideak 

- Helduen euskalduntzean aritzen direnak 

- Haur eta gaztetxoen euskarazko aisialdian dihardutenak 

b) Kulturgintza 

- Arte eszenikoak ( antzerkia, dantza …) 

- Ikus-entzunezkoak 

- Musika  

- Literatura 

- Bertsolaritza 
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- Euskal dantzak 

- Arte plastikoak 

- Abesbatzak, talde kantuzaleak … 

c) Hezkuntza komunitatea: 

- Unibertsitatea  

- Ikastetxeak eta institutuak 

- Ikasleak ( DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta unibertsitateko ikasleak ) 

- Guraso elkarteak 

- Eskolaz kanpoko jarduera antolatuak 

Urtebeteko jardun honetan anitzak eta ugariak izan dira egindako harremanak, 

eta emankorrak lortutako elkarlanak. Horren ondorioz, OEEn garatutako jarduerak hiru 

motatakoak izan dira antolakuntzari dagokionez: 

a) Lazarraga Kultur Elkarteak antolatutakoak: Eskilarapeko Soinuak musikari 

berrien zikloa, Rockomikia binetak & doinuak erakusketa, Udaberri jaia hizkuntza 

gutxituen musika-jaialdia, Gasteiztarrak Arraun the World bidai-argazki lehiaketa, 

Kortxeak & Krispetak musika eta zinema-jaialdia, Hitz Adina Mintzo hizkuntza gutxituak 

ezagutzeko zikloa, Ilunbarrean dantzan Balfolk-aren eta euskal dantzen plaza eta 

Sortegia udazkeneko sormen-ikastaro sorta. 

 b) Elkarlanean egindakoak: UEUrekin batera eskainitako ikastaroak eta 

Mintegiak (Euskararen historian barna: uste dugunetik dakigunera, Argazkigintza 

dokumentala,  Coaching, talde lana eta lidergoa elkartegintzan eta Bakea, biolentzia 

eta elkarbizitza: hausnarketarako aukera); ALEA aldizkariarekin antolatutako 

SolasALEAn elkarrizketa-irekien zikloa;  Gasteiztarrak Arraun the World lehiaketaren 

harira, saritutako 5 argazki sorten ikus-entzunezko saioak antolatu genituen Gasteizko 

bost Mintzalagun Tabernetan Gasteizko bost eragile euskaltzalerekin elkarlanean (GEU  
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elkartea, Mintzalaguna egitasmoa, Zabalganako Euskara batzordea, Sarburu  elkartea 

eta Lazarraga elkartea bera). 

 c) Beste eragile batek antolatu eta guk laguntzaile edo saio antolatzaile lanak 

egin ditugunak: AEKrekin Hordagoardoa ikuskizuna antolatu genuen, Hunkitu arte 

elkartearekin Poetak maiatzean zikloko ekitaldi euskaldunak koordinatu eta prestatu 

genituen; Aitzina folk jaialdiko antolatzaileekin saio bat antolatu genuen elkarlanean 

eta UEUrekin, IKArekin eta GEU elkartearekin hainbat hitzaldi eta ikus-entzunezko 

antolatu genituen (azpiko zerrendan daude zehaztuta). 

Jarraian daude laburbilduta eragile ezberdinekin egindako jarduerak: 

a) Euskalgintza 

• AEKrekin KORRIKAren bueltan eta Korrika Kulturalaren baitan hiru 

ekitaldi artistiko antolatu genituen elkarlanean. Azaroan euskarazko 

antzezlan bat programatu genuen elkarrekin (Adarretatik zintzikik). 

• Arabako Bertsozale Elkartearekin harremanetan izan gara hainbat 

bertso saio antolatzeko. Bertatik bertara eta beti eskura erakusketaren 

inaugurazioan bertso saioa egin genuen. 

• IKA euskaltegietakoei lagapenekin lagundu diegu euren jarduerak 

bertan antola zitzaten: asanblada, mintzodromoa, tailerrak, mintegi eta 

hitzaldiak. 

• GEU elkartearekin ere lagapenak izan ditugu hizpide eta 5-6 jarduera 

antolatu ditugu elkarrekin:  

o Beltzean mintzo, hizkuntza gutxituen inguruko dokumentala eta 

 ondorengo solasaldia. Ekintza Udaberri jaiaren atarikoa bezala 

aurkeztu zen 

o Igandeak jai izeneko familia aisialdi jarduera antolatu genuen 

 elkarlanean abenduan   

o Zergatik ez? Euskararen erabilera soziala bultzatzeko tailerra eta  
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o Atzoko, gaurko eta biharko Gasteiz euskalduna hiri ibilbidea. 

• ALEA aldizkariko arduradunei SolasALEAn jarduera proposatu eta 

elkarrekin  bost  saio antolatu ziren. Horrez gain, Euskararen desioen 

gabonetako arbola jarri genuen Oihaneder Euskararen Etxean 

Euskararen Egunean eta Gabonak bitartean bertan egon zen. 

b) Kulturgintza: 

• Rockomikiak erakusketaren harira  

o Elkarlana eta akordioak sustatu genituen Arabako hainbat  

erakunde, elkarte, talde  eta norbanakoekin: TMEO, Atiza 

elkartea, Sancho el Sabio fundazioa, Hala Bedi irratia, Arabako 

Foru Aldundiko kultura saila etab… 

o Musika eta marrazkigintza oinarri izan zuen ikuskizuna produzitu 

genuen Gasteizko artista ezberdinekin: Mikel Valverde, Koldo 

Uriarte eta Ibon Sanz de Olaztiarekin, hain zuzen ere. 

• Baratza aretoko arduradunei antzerki ikastaro bat ematea proposatu 

genien UEUren ikastaro-eskaintzaren barruan. 

• Hainbat musikarirekin izan gara harremanetan bertan jo dezaten edo 

tailerren batean parte har dezaten (Eskilarapeko Soinuak zikloa edo 

Ilunabarrean Dantzan saioak direla eta, batez ere) 

• Zenbait idazlerekin lotu izan ditugu liburuen aurkezpenak: Juan Martin 

Elexpuru, Mikel Peruarena, Xabier Odriozola eta Jakoba Errekondo. 

• Ikus-entzunezkoekin harremana duten bi ikastaro proposatu ziren. 

Ikastaro hauek Gasteizko eragile kultural  ezberdinekin lotu genituen. 

• Bi zinema emanaldi programatu genituen egileekin elkarlanean: Bingen 

eta Euskal Harriaren ABD-ak 
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• Poetak maiatzean zikloaren ko-antolatzaileak izan gara: jaialdi horretako 

euskarazko ekitaldiak Oihaneder Euskararen Etxean izan dira. 

• OihanEder Euskararen Etxearen lehen urteurrena ospatzeko antzezlan 

bat produzitu genuen Kuku Bazar antzerki taldearekin elkarlanean. 

• Sortegia Udazkeneko sormen ikastaro sorta antolatzeko Gasteizko 

zenbait eragile kulturalekin izan ginen harremanetan: Itziar Rekalde, 

Maddalen Agirre eta Mikel Egiluz. Baita Ainara Azpiazu hernaniarrarekin 

ere. 

• Hala Bedi Bi euskarazko irratiko arduradunekin Hizpidea saio berriaren 

aurkezpena antolatu genuen. 

c) Hezkuntza komunitatea 

• Unibertsitatea:  

o EHUko farmazia fakultateko irakasleekin ikastaro bat  (Ardoa 

Ezagustuz) koordinatu  eta azaroan garatu zen. 

o UEUrekin(Udako Euskal Unibertsitatea) hiru ikastaro, eta hitzaldi 

sorta bat  (Dakiguna erakutsiko dizugu)  antolatu ditugu. Horrez 

gain, datorren urtean Gasteiz UEUren Udako unibertsitateko 

gune izateko asmoa lantzen ari gara. 

o Gasteizko Letren Fakultateko ikasle (Aziti Bihia elkartea) eta 

irakasleekin elkarlanean urte osoko mintegia antolatu dugu 

(Euskararen historian barna: uste dugunetik dakigunera). 

• Ikastetxeak eta institutuak:  

o Rockomikiak erakusketaren harira bisita gidatuak eta tailerrak 

eskaini genizkien Gasteizko institutuetako ikasleei.  

o Udaleko Hezkuntza jardueren barruan kokatzen den Gasteiztxo 

programan kolaboratu dugu (bederatzi elkarrizketa egin 

dizkigute. 
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o  Alde Zaharreko Ramon Bajo ikastetxearekin bizpahiru jarduera 

antolatu ditugu:  

� Munduko ipuinak ikuskizuna 

� Eskolako umeen aisialdiaz arduratzen den GOIAN 

ekimeneko partaideekin Zaharraz Harro jaien 

egitarauaren barruko ginkanan parte hartu genuen. 

� Gabonetan Iñigo Iraultzarekin, “Olentzeroren 

biloba”rekin, topaketa bat antolatu genuen. Bertan 

tailerrak egin zituzten umeek. 

d) Bestelakoak 

• Udalaren Berdintasun sailak sustatutako Jabekuntza eta Berdintasun 

Ekolaren baitan antolatutako ikastaro bat bultzatu genuen. 

• Gasteizko Udaleko Euskara Zerbitzuarekin batera Euskararen Astea 

berreskuratzeari eta antolatzeari ekin genion Gasteizko hainbat 

norbanako eta talde euskaltzalerekin batera. 

 

Guzti honen ondorioz, elkarlanari dagokionez 2015. urtea oparoa izan dela esan 

daiteke. Euskararen inguruan lanean dabiltzan talde eta lagun gehienekin jarri gara 

harremanetan gauza bat  edo bestea dela  elkarlana proposatzeko edo jardueraren bat 

elkarrekin antolatzeko. 

Apurka-apurka, urtean zehar, hainbat eragile euskaltzale hasi dira jartzen 

gurekin harremanetan mota: lehenago aipatutakoez gain, Berria, Argia, Topagunea, 

Kontseilua, Jare Dantza Taldea, Dzast! Abesbatza, Entzun musika-aldizkaria, 

Badihardugu elkartea-Ahotsak.eus ekimena, Arrosa irrati sarea, Euskalkiak.eus 

webgunea, eta hamaika sortzaile euskaldun izan ditugu bidaide urtebeteko ibilbidean. 
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Beldurrik gabe esan dezakegu Gasteizko eta Euskal Herriko kultura euskaldunean toki 

bat egiten ari dela Oihaneder Euskararen Etxea-Gasteizko Kafe Antzokia egitasmoa.  
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5) ONDORIO NAGUSIAK 

 

 Aurreko orrialdeetan azaldutakoaren ildotik honakoak dira 2015eko jardunaren 

ondorio nagusiak: 

 

1) Programazioaren oinarri diren bost helburu nagusiak ez dira maila berean 

bete. OEEaren ibilbidearen hasiera  izan denez, hasierako asmo nagusia gizarteratzea 

izan da, proiektua ezagutaraztea. Beraz, hilabete hauetan garrantzi handiena izan duen 

helburua kultura erreferente bilakatzearena izan da. Horretarako, Rockomikiak eta 

Udaberri jaia bezalako ekimen garrantzitsu eta jendetsuak antolatu dira.  Halere, 

horrek ez du esan nahi beste asmo eta erronkek garrantzia izan ez dutenik, helburu 

guztiekin lotura duten jarduerak gauzatu baitira.  

 Bost helburu horien arteko oreka lortu nahi da, eta beraz, hurrengo 

hilabeteetako erronka nagusia sormena sustatzea eta beste eragileekin elkarlana 

bultzatzea izango da.   

2) Jarduera eta ekitaldi mota ezberdinen eskaintza nahiko orekatua izan da. 

Denetarik aurki daiteke egitarauan. Gainera, programazioa kalitatezkoa eta askotarikoa 

izan da: ibilbide luzeko zein laburreko artistak eta hizlariak izan dira OEEn.  

Bestalde,  lehenengo urte honetan kultur-adierazpide gehienek lekua izan dute. 

Antzerkia izan da  nagusien artean gutxien programatu dena. Honen arrazoien artean 

eraikinak berak dituen gabeziak kontuan hartu behar dira, izan ere, ez dago areto 

egokirik.  Halere, hurrengo hilabetetan adierazpide honek presentzia handiagoa izan 

dezan, pausuak emango dira.  Bestalde, aurreko puntuan esan den bezala, hurrengo 

hilabeteetarako dagoen asmo nagusienetako bat kalitatezko sormena sustatzeko 

jarduerak antolatzea da, eta aldi berean, publikoaren parte-hartzea bultzatuko duten  

jarduera gehiago programatzeko saiakera egingo da.      
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3) 2015ean jarduerek izan duten publikoaren erantzuna oro har positiboa izan 

da.  Ikusle/erabiltzaile kopuru handia egon da, 10.000 baino gehiago, halere, jarduera 

motari dagokionez hauen banaketa  gorabeheratsua izan da. Erakusketak eta musika 

emanaldiak izan dira publiko gehien erakarri duten ekitaldi motak, aldiz aurkezpenek  

publiko gutxiago izan dute.  

Horrez gain, aipatzekoa da artista edo musikariaren arabera publikoaren 

erantzuna ezberdina izan dela. Adibide gisa Poetak Maiatzean jaialdia legoke:  lau saio 

izan ziren, guztira 183 ikusle, baina horietako batean, Anari eta Bernardo Atxagaren 

ekitaldian, 129 lagun elkartu ziren, kopuru osoaren %70,5  

 Etorri den publiko motari dagokionez, gazteei arreta berezia jarri zaie. Ekitaldi 

motaren arabera gazteen presentzia nabarmena (Udaberri jaia) edo oso txikia 

(tailerrak) izan da. Gazteak Oihanederren xede talde nagusi direla kontutan hartuz, 

emaitza apala lortu da lehenengo urte honetan.  

 Hori dela eta, hurrengo hilabeteetan hauen presentzia eta parte-hartzea bultza 

dezaketen jarduerak programatzeko saiakera egingo da.    

4) Publikoaren datuetan oinarrituta, 2015eko programazioak OEE Gasteizko 

euskaltzaleen eta kultura-zaleen agendan kokatzea ahalbidetu duela esan daiteke. 

5) Elkarlanari dagokionez, zailtasunak zailtasun, Gasteizko euskalgintzako eta 

kulturgintzako talde eta eragile desberdinekin elkarlanerako oinarri sendoak ezarri 

direla esan daiteke. Horren adibide, urtean zehar gauzatu diren jarduera ezberdinak. 

Elkarlan hori sendotze aldera, eta OEE proiektu partekatua izan dadin  eragileekin 

harreman estua izatearen apustua egingo da.    


