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ntxaurrondo Kultur Etxea
erreferentziako musikagune
bihurtu da hemen, Estatuan
eta nazioartean zenbait musika-generotako hainbat bandarentzat. Eta bandentzat ez
ezik, baita ikus-entzuleentzat
ere.2018an, Dkluba programako hamazazpi kontzertuetatik zazpitan sarrerak agortu ziren.
Musikaz gainera, marrazkirako trebetasuna eta sormena dutenek ere beren habia aurkitzen dute Kultur Etxe
honetan. Komikigintzak, komikien
lantegiak, prestakuntza eskaintzen
du, eta bertan sortzen diren lanentzako ibilbide bat.
Eta zerbait bereziki azpimarratu beharko bagenu, zalantzarik gabe, Kultur Etxean sortzen ari diren sinergiak
nabarmenduko genituzke, musikarien eta eskolen artean, belaunaldi
desberdinetako erabiltzaileen artean,
inguruko gazteen eta nekazarien artean.
2018ko ebaluazioan, bikain bat atera
du Intxaurrondok musika-programazioan, eta hainbat lorpenen zerrenda
luzea kultur eragileen eta komunita-
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tearen arteko lankidetza-sareak eta
sinergiak ezartzerakoan.
Musika doinuak nagusitzen dira ia
astebururo, Intxaurrondon, urria eta
maiatza bitartean. Musika entsegu
lokaletan hainbat eta hainbat talde
aritzen dira lanean egunero (baita
asteburuetan ere) eta lan horren ondorioz bertako taldeen doinuak entzuteko parada izaten dugu maiz;
bai kultur etxeko kontzertu aretoan
baita auzoetako tabernetan ere. Eta
hau guztia posiblea da bertako taldeak bultzatzeko asmoarekin martxan dagoen Musikagela zerbitzuari
esker; zeinearen bitartez entsegu
lokalen alokairuaz gain harrera ezin
hobea izan duten jarduera anitz antolatu diren.
Haiekin elkarlanean, esate baterako,
VIII. Musikagela Weekend jaialdia
edota olerkariaren egunaren eta liburutegien egunaren inguruko kontzertuak antolatu dira.
Lehen egitasmoa Emakume Astearen barruan kokatu da eta Raitx, Les
Fous eta Anita Parker taldeak gonbidatu dira. Olerkariaren egunean,
berriz, Plus 55 zerbitzuko Olerkari
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edadetuak eta Musikene Goi Mailako Musika eskolako hainbat ikasle elkartu genituen liburutegian, ez
ohiko elkartzea bultzatuz, ez ohiko
lekuan. Sinergia bilatzea eta agenteen arteko kolaborazioak bilatzea
da eure asmoetako bat eta horri
erantzun nahian jardun dira kasu honetan ere.
Zerbitzu honen bitartez egindako lanari tiraka azpimarratu behar da ere
proposaturiko ikastaroak oso harrera ona jaso zutela; eta Zuzeneko
sonorizazioa edota Grabazioa zure
ordenagailuarekin bezalako ikastaroak bete egin direla.
Intxaurrondo Kultur Etxea Dkluba
programaren egoitza nagusia izanik aurten kontzertu anitz antolatu
ditu. 17 izan dira guztira eta horien
artean badira euskal taldeak, zein
estatukoak edota nazioartekoak: Josele Santiago, Governors, Guadalupe plata, JD Mcpherson; Musikagela Weekend, Pristine, Limiñanas,
Dr. Deseo, Cycle, Olatz Salvador,
Donostikluba jaialdian izandako artistak (The Mani-las, Joan Colomo,
Hard GZ, Denom, Bejo eta Sad Nigir, Willis Drummond, Su Ta Gar,
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Los hormigones eta Morgan) eurera
joan eta bere doinuak eskaini diete.
Azpimarragarria da ia dozena erdi
SOLD OUT izan dituztela: Morgan,
Su Ta Gar, Willis Drummond, Hard
GZ eta Denom, Dr. Deseo edota JD
Mcpherson. Eta Intxaurrondo erreferentea izan dela hirian behin baino gehiagotan, musika eskaintzeko
kontzertu aretoak dituen ezaugarri
aproposak direla tarteko.
Eta guztien gainetik nabarmendu
behar da Willis Drummond musika
taldearen egonaldi artistikoa eta
izandako elkarlana Lauaizeta ikastetxeko ikasleekin. Izan ere, gazteak
Intxaurrondora hurbildu ziren taldearen sortze-prozesuaren berri jasotzeko eta, ondoren, gaia landu zuten bai
ikus-entzunezko formato hainbatetan zein erakusketa batean bildutako
hainbat eskulan jasoz, kultur etxean
bertan erakutsi zena.
Bestalde, liburutegiak eskainitako zerbitzua dela eta, aipagarria da aurten
lehendabizikoz abuztuan ireki dela,
eta irekierak oso harrera ona izan
duela, beste auzoetako erabiltzaileak
ere erakarriz. Eta zerbitzuen artean
baten bat azpimarratzekotan euren
kuttunenetakoa den Komikigintza
aipatuko dute. Urtero, eta duten bilduma zabaltzeaz gain, udal mailako
erreferentea izaten jarraitzen du, eta
horren erakusle izan da antolatutako
Fantascity erakusketa. Luis Gascaren
bilduman oinarrituta eta Juan Luis
Diaz Valencia kolaboratzailearen laguntzari esker burutu dutena. Aipatzekoa da gainera, beste disziplinetako
artistekin kolaboratu dutela irekiera
ekitaldia antolatzeko orduan; Roscow
abeslaria buru duen Los Hormigones
taldearen kontzertua izan dutelarik.
Ate berriak irekitzen saiatzen dira beti
eta, oraingo honetan, zabaldutakoak
jarraipena izango dutelakoan daude.
Ezin da ahaztu ere tertulia anitz burutzen direla liburutegian; eta komikia-

ren ingurukoak gero eta zale gehiago
elkartzen dituela ikusteak, bide horretatik jarraitzeko asmoa sendotzen die.
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Gazteenei eskaintzen zaizkien zerbitzuetan eta egitasmo berriak azpimarratzerakoan, Galtzagorri elkartearekin elkarlanean landutako Motxila
Txikia programa eta auzoko ikastetxeekin sortutako hartu-emana nabarmen daitezke. Eta baita ere Intxaurrondo Hegoa ikastatetxeko LH 6. ko
ikasleekin burutzen ari diren solasaldi
literarioak liburutegiko langileak
beraiek gidatutakoak edota Liburu Baby Kluba egitasmoak lorturiko
arrakasta nabarmena.
Bestalde, Haurtxoko eta Gazteleku zerbitzuei dagokienean, ekimen
ugari egin dira, bai egunerokoan zein
epe luzeko proiektuetan parte hartuz.
Haurren eta gazteen partaidetzaren
sustapenean aurrerapausoak eman
nahian, hainbat proiektu landu dira:
Munduko Baratza Bidezko Merkataritza, batukada eta antzerkiaren bidez lantzeko proiektua edota Txara2ko zaharren egoitzako erabiltzaileekin
belaunaldien arteko proiektua, esate
baterako. Horrez gain, komunitatearekin eta auzoko erakundeekin elkarlanean, Intxaurrondoko festetan, Euskararen Egunaren ospakizunean eta
11 egun baietz! ekimenean lagundu
da, bide berriak irekitzeko prestutasun guztia azalduz. Urteko balorazioa
oso ona izan da eta 2019an ere aurten
hasitako Haurtxokoko Tantaz Tanta
edota Gaztelekuko 16-18 urte bitarteko gazteentzako Zaletu! ekimen berriekin jarraituko dugu.
Plus 55 zerbitzuaren bitartez, halaber,
2018an beste urteetan baino jarduera gehiago burutu dira eta erabiltze
gehiagok bisitatu dute Intxaurrondo.
Bultzaturiko egitasmo zein jardueren artean dira Antzerki Amateurra, Donostian egindako ibilbideak,
Larunbatak Dantzan, Olerkariaren
Txokoa edota Giza Liburutegia. Eta
baita ere hain arrakastatsuak diren
mobil, tableta edota zunba tailer eta
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ikastaroak. Aurten, gainera, azpimarratzekoak dira auzoko hainbat eragilerekin sortu diren kolaborazioak,
hau da, anbulategia eta farmaziarekin
sorturikoak; aurten abiatu direnak eta
jarraipena izango dutenak hurrengo
urteetan.
Azkenik, aipamen berezia merezi du
ere, azaroan hasi eta abendua bitartean burutu zen Euskaraldia; eta
horrek auzoan izan duen harrera eta
erakarritako jende andana, irekiera
eta amaiera ekitaldiak Intxaurrondo
Kultur Etxean ospatu direlarik. Eta
nola ez Emakumeen 30. astea, XXIV.
Ibiltari astea, Extremadurako Kultur
Astea edota Intxaurrondo Eguna.
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JARDUERAK
KOPURUA

ERABILTZAILEAK

GUZTIRA

732

25.869

Antzerkia

12

2.291

Musika

25

5.958

Zinea

4

265

Hitzaldiak eta mahai inguruak

8

738

Erakusketak

96

1.337

Bilerak eta elkarteen ekitaldiak

74

3.415

Liburutegiko jarduerak

86

1.796

Plus 55

48

1.610

Olatu Talka

8

270

Gazteleku

196

4.321

Haurtxoko

175

3.868

ZERBITZUAK
BISITAK
GUZTIRA

73.323

Liburutegiko bisitariak

67.857

Musikagela

3.083

Musika Eskola

1.950

Plus 55

433
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Prestakuntza EMAKUMEAK
GUZTIRA

EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

KOPURUA

ERABILTZAILEAK

KOPURUA

ERABILTZAILEAK

KOPURUA

ERABILTZAILEAK

GUZTIRA

33

371

7

69

26

302

2017/18 ikastaroak

16

198

3

36

13

162

2018/19 ikastaroak

17

173

4

33

13

140

Prestakuntza GIZONAK
GUZTIRA

EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

KOPURUA

ERABILTZAILEAK

KOPURUA

ERABILTZAILEAK

KOPURUA

ERABILTZAILEAK

GUZTIRA

65

255

10

22

55

233

2017/18 ikastaroak

16

51

3

9

13

42

2018/19 ikastaroak

17

80

4

19

13

61

BISITAK GUZTIRA: 134.223
IKASTAROEN ERABILTZAILEAK GUZTIRA: 502
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