
Hitzaldiak, tailerrak, bisita gidatuak, ikuskizunak…
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Oihaneder Euskararen Etxeko ur biltegia

www.oihanedereuskararenetxea.eus

“Horrela kaosak itxura hartu zuen. Diskoak eta komikiak 
etengabe gurutzatzen ziren. Nola ez dugu esango kultura 

egiten zenik? Esan eta defendatu.

Kultur eragileak nahi zuten izan ala ez, hori 
eztabaidagarria da. Kultura egiten zela, ordea, ez. Lur 
azpiko kultura? Langileen kultura? Zaletuen kultura?...

Adierazpen artistikoak ziren, giza talde gero eta 
handiagoa egoera jakin batean sortzen zituenak. Etengabeko 

crossoverra.

Kaosa ez, sendotasuna. Agian kaotikoa, baina zoragarria. 
Komiki sorta luze bat euskaraz egotea! Zeinek esango zuen? 

Une luze batez bakarra munduan”

Laguntzaileak

Ideia originala



Ekintza artistiko honen ideia nagusia 
Donostiako Koldo Mitxelena Kulturunean ikusgai 
egon den “Rockomikiak binetak & doinuak” 
erakusketan datza.

Ideia horri jarraiki, Gasteizko Oihaneder 
Euskararen Etxera ekarri dugu eta zuri-
beltzeko fanzineei koloretako komiki eta 
aldizkariak gehitu dizkiogu. Ingurukoak 
konplize egin eta musikaren eta komikien 
berezko bizileku ziren taberna eta espazioak 
ekarri ditugu erakusketara. Elkarlana 
sustatu dugu eragile izan zirenekin eta egun 
horrelakoetan dabiltzanekin.

Erakusketak 80. eta 90.eko hamarkadan 
musikaren, hitzen eta irudien bitartez sortu 
zen kulturari berezkoa duen balioa ematen 
dio. Kultura hori ezagutarazi nahi dugu eta 
bere garrantzia azpimarratu. Egungo gazteei 
irudiak eta musika uztartuz kultura bat garatu 
daitekeela ikusarazi nahi diegu.

Horretarako, erakusketari hitzaldiak, 
tailerrak, bisita-gidatuak eta askotariko 
ikuskizunak gehitu dizkiogu.

------------------

La exposición “Rockomikiak binetak & doinuak” 
se traslada de Donostia-San Sebastián a 
Vitoria-Gasteiz con un toque de color añadido. 
La exposición quiere poner en valor y dar a 
conocer la cultura creada en las décadas de 
los 80 y 90 a través de música, palabras e 
imágenes.

Ordutegia: asteartetik igandera: 11:00-14:00 / 18:00-21:00
(Igande arratsaldetan eta astelehenetan itxita)

Oihaneder Euskararen Etxea
Fray Zacarías Martínez 2, 01001 Vitoria-Gasteiz

 InaugurazIoa  
· TMEO, KOMIKIA ZUZENEAN 19:00 

 HItzaldIak eta IkuskIzunak 
· ASISKO URMENEtA Nork hil du Charlie?, 19:30 
· JUANMA SARASOLA Moskuko urrea liburua, 12:00 
KULtUR EtA GIZARtE MUGIMENDUEN EZtANDA IRUNEN, 
1983-1993 

· GARBIÑE UBEDA - YURRE UGARtE, eta eMakuMeak NoN 
zeudeN?, 19:30

· Musika eta koMiki bateN sorkuNtza zuzeNeaN 
BINGEN MENDIZABAL – MIKEL VALVERDE, 19:30

· JauNgoikoak leheNdakaria babes dezala, 19:30 
ARItZA SAENZ DEL CAStILLO

· HARKAItZ CANO, Musika euskal literatura eta 
koMikigiNtzaN, 19:30

· badok.iNforEN AUrKEZpENA + aMoraNte KONtZErtUAN 
19:30

 BIsIta gIdatuak 
·IKasTETxEEnTzaKO bIsITa gIdaTuaK (*)
 Asteartetik ostiralera (martxoak 19-20 ez)
 Asteazken eta ostegunetan:  

10:00-11.30 / 11:30-13:00
 Astearte eta ostiraletan: 10:00-11:30
· EraKusKETarEn KOMIsarIOEn bIsITa gIdaTua
KOLDO ALMANDOZ - DAVID ZApIRAIN, 19:30

·IÑAKI OtAMENDI, dabIlEn harrIa bisita-hitzaldia 
12:00

 taIlerrak 
· WIKIpEdIa TaIlErra, XABIER ARMENDARItZ 
18:00-19:30

· KOMIKI TaIlErra, ASISKO URMENEtA, 11:00 
(batxillergoko ikasleei zuzenduta)  

· bIdEOKlIp TaIlErra, MAIDER OLEAGA 
18:00-20:00 (Apirilak 17, 16:00-20:00) (*) 

· MarrazKI bIzIdunEn TaIlErra, 18:00-20:00
tHE ARLOtES, RUBEN SANCHEZ (*)  

(*) DBH eta Batxillergoko ikasleei zuzenduak.
-tailerretan eta bisita gidatuetan parte hartzeko izena eman behar da.
oihaneder@oihanedereuskararenetxea.eus (izen-abizenak, telefonoa, 
jaiotze-data, eta ikastetxe-ikasleen kasuan, ikastetxea, ikasle kopurua 
eta bisita-tailerra egin nahi den eguna eta ordua zehaztu).
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