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Intxaurrondoko kultur etxe 
aitzindaria Larrotxene Bideo 
egitasmoaren kabia da. 

Eguneroko praktika ekoizpenera 
ailegatzeko, eskaintza formatiboa 
eta egitasmoak zabaltzeko duen 
gaitasuna dira errezeta arrakastatsu 
honen osagai nagusienak, 
bertan lanean eta elkarlanean 
dihardutenen artean sukaldatua.

Larrotxene Bideoak gazteek 
erabiltzen dituzten teknologi 
berrien aldeko apostua egin 
du eta bai baliabideei eta bai 
formakuntzari bultzada bat eman 
nahi izan die. Horretarako sei lan ildo 
nagusietan aritu da lanean 2019an: 
kontakizun digitalen laborategia, 
kolaborazioak, ikus-entzunezko 
lanak, ekitaldien antolaketa, 
komunikabideetan presentzia 
eta sare sozialen erabilera.

Atzetik aurrera, jarraian azalduko den 
lan laburtuak dagokion isla mediatikoa 
izan dezan komunikabideetan eta 

sare sozialetan presentzia lantzen 
ari da Larrotxene Bideotik.

Formazioaren bidez Larrotxene 
Bideoren baitan ikasle zahar eta 
berri elkartzen joan dira 2019an, 
urtean zehar zerbitzuaren 2.476 
erabilera izan arte. Izan ere, 
zerbitzuak ikastaroak izan ez ezik, 
bestelako erabilerak baititu. Bertako 
berezitasuna formatu trinkoko 
ikastaroak dira, urtez urte berritu, 
zaharberritu edo klasiko egin direnak 
(gidoigintza, soinu bandak, ...) 

Ekitaldien antolaketak ikasturte osoko 
lan isilari ematen dio bozgorailua 
da Bideoaldia egitarauaren bidez. 
2019an Bideoaldiaren hiru emanaldi 
izan dira: Victoria Eugenia Antzokian, 
Intxaurrondo Kultur Etxean eta 
Trueba zineman Zinemaldiaren baitan, 
orotara, 28 lan ikusteko aukera izan 
zuten bertaratu ziren 695 ikuslek.

2019an 21 koprodukzio eta 10 lan 
propio gauzatu dira Larrotxene 

Bideoren su eztian, bakarrik urtarrila 
urria bitartean, orotara 11 sari 
jasoz Euskal Herrian (Donosskino, 
Sanrtzine, Bilbo, Eibar,...) eta Euskal 
Herritik kanpo ere, Bartzelona, 
Tarragona, Jaen, Chile, Ecuador, 
Colombia,... mugak zabaltzen ari dira 
bertan ekoiztu diren produkzioak. 

Bide berriei lekua utziz kontakizun 
digitalen laborategia ere martxan 
izan da 2019an emaitza ugari 
emanez: Galaxias interactivas, 
Olatu Attack pilulak (Olatu 
Talkaren baitan), Pikuak 
webseria (Tabakalerako 2Deo 
laborategiarekin lotua), Cristina 
Enea 3, 2, 1... Acción! Cristina 
Enea Fundazioaren ekimenez.

Ekoizpen hauez gain Larrotxene 
Bideok kolaborazio eta rol ugari 
egin ditu 2019an: Musikene 
Goi mailako Eskolarekin, soinu 
bandak konposatzetik promozio 
bideoetaraino; Fantasiazko eta 
Beldurrezko Zinemaldian “Oihua!” 
egitasmoa martxan jarri zen; Ikuska- 
Pasaiako Badiako Film Laburren 
Lehiaketan epaimahian partu hartu 
zen; Begiradak, las otras miradas 
jaialdian solaskide; Gautenari fi lm 
laburrean laguntza-teknikoa eman 
zion; eta, noski, Intxaurrondo Kultur 
Etxearekin berarekin produkzio 
bereziak egin zituen: Niña Coyote 
eta Chico Tornado egonaldi 
artistikoaren grabaketa edo Nitik 
harago, baietz 11 Intxaurrondon 
ekimenaren esperientzia bilduko 
duen ikus entzunezkoa.

Eta Nitik harago, baietz 11 
Intxaurrondon ekimenari jarraikiz 
Bideotik egitasmo zabalera jauzi 
egin behar da. Egitasmo honetan 
Larrotxene Kultur Etxeak ere 
parte hartu zuelako Intxaurrondo 
Kultur Etxearen moduan, arigune 

Bideoaldia
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propioarekin. Izan ere Larrotxene 
Bideo egitasmoa egun Larrotxene 
Kultur Etxea ezaugarritzen duen 
egitasmoa da baina Kultur Etxeak 
eskaintza gehiagori bide ematen dio.

Kuttunen artean Lagunekin 
Kantari egitaraua, Intxaurrondo 
Kantuz ikasturte osoko formazioa 

egin ondoren, udaberrian ahots 
profesionalak -Aire Ahizpak, 
Thierry Biscary- tokiko 
ahotsekin batera kantatzen 
jarri zituena, aretoa lepo.

Haur antzerkia zikloak neguko 
larunbatetan plan ederra eskaintzen 
die auzoko txikienei: Drakula, Petra 

Thierry Biscary

Lagunekin kantari

Egunon sikiera

eta Xerafi n, Tomax eta Balea, Hala 
bazan lanek antzerkira gerturatzeko 
bide eman zieten. Antzerkia 
ere kalera irten da Intxaurrondo 
zaharrean bertan edo Bidebietan.

Intxaurrondo Kultur Etxearekin 
batera Larrotxene Kultur Etxeak 
parte hartzen du auzoko dinamikan 
eta bere inguruan programa 
desberdinak lotzen zaizkio, 
Poltsiko Antzerkia bezala.

Ikasturtearekin batera Intxaurrondo 
Kultur Etxeko eskaintza iraunkorra 
garatzen da: otsailetik ekainera 
edo urritik urtarrilera, zein 
ikasturte osoan zehar hedatzen 
den ikastaroen eskaintzaren bidez. 
Norberaren zaintza helburu duten 
ikastaroak ume zein helduentzat 
izan dira arrakastatsuenak eta 
zentroak dituen aukeren baitan 
eskaintza propioa eman du. 
Horrekin batera, Larrotxenek dituen 
metroei etekin ateraz areto eta 
gelak erabilera desberdinak jaso 
dituzte tokiko eragile eta taldeei 
beren egitasmoen garapena 
egiteko aukera emanez.

Azkenik Larrotxeneko liburutegiak 
inguruko txiki eta helduei 
irakurtzeko eta kontsultarako 
aukera ematen die. Txikienak 
gerturatzen ari dira beren eskolen 
bidez antolatzen diren bisitaldiak 
eginez eta Liburutegiak helduei ere 
hemeroteka eta mailegu zerbitzua 
ematen die. Orotara 28.285 bisitari 
izan dira aurten liburutegian.
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Kopurua Erabiltzaileak

GUZTIRA 171 4.410
Antzerkia 8 697

Musika 3 290

Zinea 2 570

Erakusketak 1 15

Bilerak eta elkarteen ekitaldiak 73 953

Liburutegiko jarduerak 84 1.885

Jarduerak

Bisitaldiak

GUZTIRA 33.237
Liburutegia 28.285

Bideo tailerra 2.476

Zerbitzuak

Prestakuntza

IKASTAROAK ERABILTZAILEAK

GUZTIRA 27 565
Emakumeak Gizonak

GUZTIRA 27 336 145

Euskaraz 10 179 49

Gaztelaniaz 17 157 96

GUZTIRA 2018/2019 Ikastaroak 15 177 145

Euskaraz 6 88 24

Gaztelaniaz 9 89 60

GUZTIRA 2019/2020 Ikastaroak 12 159 61

Euskaraz 4 91 25

Gaztelaniaz 8 68 36

 KULTUR ETXERA EGINDAKO BISITAK (GUZTIRA): 32.125  


