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Donostia Kultura memoria

Argiaren hautsa, Vaivén producciones

Una habitación propia, Teatro del Barrio

ANTZERKI 
PROGRAMA

Antzoki Zaharrak, 
Donostiako bigarren 
antzokia izaki, Victoria 

Eugenia Antzokikoaren antzeko 
programazioa du arte-arlo 
honetan. José Sacristán, Ana 
Morgade, Santi Rodríguez, Jorge 
Blass izan ziren han, besteak 
beste, 2019ko udan; guztira, ehun 
artista inguru izan ziren. Antzoki 
Zaharraren programazioaren 
ezaugarri bi euskarazko antzerkia 
eta autore-antzerkia izatea dira, 
autore hori emakumea da maiz, 
eta hartara ikusgai jartzen da 
emakumeek rol sortzaileetan eta 
zuzendari gisa egiten duten lana.

Programazioak leku egin die 
emakumeen eta gizonezkoen 
arteko berdintasunerantz 
bizitzako arlo guztietan egiten 
diren urratsei. Emakumeen 
historiak kontatzea, emakume 
oso garrantzitsuak ikusgai 

paratzea gauzak auzitan jartzeko 
edota, gutxienez, galderak 
egiteko. Una habitación propia, 
Clara Sanchísekin, edo Deje su 
mensaje después de la señal, 
Tanttaka Teatroaren eskutik.

Antzoki Zaharra Euskal Herrian 
den euskarazko antzerkiaren 
programazio egonkor 
eta erregular bakarraren 
zutabe nagusia da, eta 
badira zenbait urte horretaz 
arduratzen direla Donostia 
Kultura eta Euskararen 
Udal Departamentua. Kale 
Nagusiko agertokitik pasatzen 
dira euskarazko antzerkian 
dabiltzan konpainia gehienak, 
hala nola Tartean, Txalo, 
Vaivén, Borobil, Tanttaka… 
Nabarmentzekoak, Rita 
(otsailean), Argiaren hautsa 
(maiatzean), Roman eta Julieta 
(ekainean) edo Utzi zure 
mezua seinalearen ondoren / 
Deje su mensaje después de la 
señal, euskaraz eta gaztelaniaz.
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ZINE PROGRAMA

Zinerik sortzaile, konprometitu eta 
arriskatuenak Antzoki Zaharrean 
du bere etxea. Etxe hori da halako 
ekitaldien osagai nagusietako bat. Izan 
ere, argi ikusten da hori Fantasiazko 
eta Beldurrezko Zinemaren Astean, 
zeinak 30 urte (beldurgarriki 
modernoak, noski) bete baitzituen 
2019an, Antzokia genero horretako 
zaleen tenplu bihurturik (nahiz eta 
zinemaldia beste areto batzuetara 
ere hedatu den). Urtebetetzerako, 
kartelak ikus-entzuleak eta antzokia 
jaso zituen argazkian, bi-biak baitira 
zinemaldiko protagonista handiak.

Donostia Kulturaren zinemaldi 
hori izanik ere leku horretan 
enblematikoena, antzokia beste 
jarduera eta zine-gertaera batzuen 
egoitza ere bada: besteak beste, 
DK-k 2019an diruz lagundutako 
Zinemaldiena, hala nola Dock 
of the Bay XII dokumental 
musikalen zinemaldiaren XII. 
edizioa, Nazioarteko Itsaspeko 
43. Zinema Zikloa eta fi lm laburrei 
eskainitako Donosskino III.

Bang Bang Zinema Antzoki 
Zaharretik bereizi ezin den harribitxi 
bat da, jendeak beti-beti betetzen 
baitu aretoa, zine mitikoenaren aldeko 
esperientzia kolektiboaren bila, 
giro eta parte-hartzerik onenean.

FICA jaialdia ere, lotura estukoa zenbait 
kirolekin, bigarren urtez etorri zen, Zinea 
eta Atletismoa goiburutzat hartuta, eta 
SAIL IN lehen aldiz iritsi da Donostiara, 
begia nabigazioaren munduan 
ipinita. Sendotuago daude Zineari 
eta Mendiari eskainitako Menditour 
saioak. Eta Korner, kultura&futbol 
festibala delakoan, berriz, zineak leku 
nabarmena izan zuen bigarren edizioan 
ere, bi fi lm handi eskaini baitziren.

Antzoki Zaharrak hirugarren aldiz 
hartu du Begiradak lehiaketaren 
amaierako gala, zenbait kolektiboren 
zine amateurrari eskainia, bereziki 
gazteenei. Etorkizuneko ikus-entzule 
eta sortzaileekiko lan hori egiten da, 
halaber, Euskara Zine Aretoetara 
programan ere. Tinkorekin itundutako 
programa da, eta milaka ikasle 
jartzen ditu pantaila handiaren 
aurrean ikasturte osoan zehar.

Azkenik, gogoratu nahi dugu helburu 
gisa edota beren mezua hedatzeko 
asmoz ikus-entzunezkoa erabili duten 
beste kolektibo izaera sozialagoko 
batzuei ere lagundu zaiela: Atzegi, 
Bideak Zabalduz ekinbidea, Manos 
ke rien eta Emakumeen Etxea (VIII. 
Jardunaldiak Emakumeek egindako 
Zinemaz: Zinegile argentinarrak). 
Zinegoak zinemaldiak Donostiaraino 
luzatu zituen besoak Ehgam eta 
Gehituren bitartez, eta azken 
elkarte horrek omenaldi-erakusketa 

antolatu zion Almodóvarri 
Donostiako Zinemaldian, San 
Jeronimo kaleko gure aretoan.

MUSIKA 
PROGRAMA

Musikak leku gutxiago izan zuen 
antzerki-programan, baina urtean 
izan ziren bost musika-ekitaldiak 
ere oso bereziak izan ziren: Rafael 
Berriok, ezinbesteko artista 
Donostiako musikan, Niño futuro 
aurkeztu zuen, bere azken lana, 
sakona eta lazgarria. Urtearen 
amaieran (abenduaren 30ean), 
Cante Flamenkoko Lehiaketak 
pasioaren arrastoak utzi zituen 
agertoki tradizio handiko honetan.

KULTUR EGOITZA

Donostia Kulturaren programak 
ez ezik, Antzoki Zaharrak hartu 
ohi ditu beste kultur ekitaldi eta 
jarduera batzuk ere. Alde horretatik, 
kokapena, edukia eta egokiera 
kontuan harturik, gogokoenetako 
bat da zine-jarduerak egiteko 
asmoa duten kolektiboentzat.

Dock of the bay 2019Nazioarteko Itsaspeko 43. Zinema Zilkloa
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PROGRAMA

Urteko programa
 Bang Bang (Urteko programa. 

Zine-emanaldi bikoitzak 
larunbatetan) (zinea)

Urtarrila
 7/12
 Dock of the Bay (dokumental 

musikalen zinemaldia, urtarrilaren 
7tik 12ra, 11n eta 12an Antzoki 
Zaharrean) (egoitza) (zinea)

 16
 (San) Sebastianen Martxa 

Film laburra (zinea)

Otsaila
 2
 Hamaika amaren seme 

(alaba) (antzerkia)
 3
 Bertso Derbia, Korner, 

Kultura & Futbol festibala 
(bertsolaritza) (antzerkia)

 4/10
 Korner (4tik 6ra zinea eta 

beste ekitaldi batzuk Antzoki 
Zaharrean) (zinea)

 8, 9
 Rita (antzerkia)

Martxoa
 4/6
 Zinegoak (zinea)
 6
 Antzerkiz&Pabellón (antzerkia)
 9
 Los cuernos de don 

Friolera (antzerkia)
 22
 Bideak Zabalduz gala (zinea)

Apirila
 12
 Mendebaldeko Sahararen 

aldeko kontzertua (zinea)
 5/12
 Giza Eskubideen Zinemaldia (zinea)
 20

7ak bat, ATX teatroa (antzerkia)

 25/28
 El cavernícola (antzerkia) 

Maiatza
 2
 Musika eta dantza eskola (musika)
 8, 9
 Mendi Tour, zine eta mendi jaialdia (zinea)
 10, 11
 Una habitación propia (antzerkia)
 17, 18
 Sail in Tour Festival, belari 

buruzko zinemaldia (zinea)
 Maiatzak 21 / ekainak 22
 Gazteen XXXI. Antzerki 

Topaketak (antzerkia)
 22
 CvCephoto (zinea
 24, 25
 Argiaren hautsa (antzerkia)

Ekaina
13/16
 Roman eta Julieta (antzerkia)

Abuztua
 1/4
 Señora de rojo sobre 

fondo gris (antzerkia)
 7/11
 El enjambre (antzerkia)
 14/18
  Losers (Galtzaileak) (antzerkia)
 20/25
 Lo mejor de Yllana (antzerkia)
 22/25
 Extafadas (antzerkia)
 26/28
  Infarto ¡No vayas A La Luz! (antzerkia)
 29 / 31

Conductas alteradas (antzerkia)

Septiembre
 5/8
 La magia de Jorge Blass (antzerkia)
 13/14
 Txarriboda (antzerkia)

 18/26
 Zinemaldia (iraila) (egoitza) (zinea)

Octubre
 5-8
 Zeinu Hizkuntzen Arte Jaialdia (zinea)
 8
 Atzegi: 2019ko Sentsibilizazio 

Kanpaina (egoitza) (zinea)
 10, 11
 El Insólito caso de Martín 

Piche (antzerkia)
 12
 Zinemakiddo + Donosskino, fi lm 

laburren jaialdia (egoitza) (zinea)
 12
 Rafael Berrio (musika)
 14/16
 Jardunaldiak Emakumeek 

Egindako Zine maz (zuzendari 
argentinarrak) (zinea)

 20
  Mari eta gaileta fabrika (antzerkia)
 Urriak 26 / azaroak 1

Fantasiazko eta Beldurrezko 
Zinemaren 30. Astea (zinea)

Azaroa
 3
 Dorian Wood: Xavela Lux Aeterna (musika)
 4/9
 FICA, Nazioarteko Atletismo 

Flm Festibala (zinea)
 9
 Begiradak (zinea)
 14/16
 Itsaspeko Zinemaren Nazioarteko 

Zikloa (egoitza) (zinea)
 19
 Curtis Harding (musika)
 21, 22
 Utzi zure mezua seinalearen 

ondoren (antzerkia)
 23, 24
 Deje su mensaje después 

de la señal (antzerkia)

Abendua
 15
 Traidor (antzerkia)
 16
 Kresala Zinekluba saria (zinea)
 19
 17 segundo (antzerkia)
 22
 20.000 legoa itsaspeko 

bidaian (antzerkia)
 27/29
 Moko zorrotza (antzerkia)
 30
 Cante Flamenkoko Lehiaketa (musika)

IKUSKIZUN MOTA EKITALDI KOPURUA*

GUZTIRA 54
Musika 5

Zinea 21

Antzerkia 28

*Ekitaldien izenburuak hartu dira kontuan, ez bakoitzaren emanaldi kopurua.

EGOITZA: 6
Antzoki Zaharrak hartu zituen beste 6 kultur ekitaldi eta jarduera batzuk.


